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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016518-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEZERRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 18 de Julho de 2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista 

Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016518-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEZERRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 18 de Julho de 2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista 

Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016518-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEZERRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 18 de Julho de 2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista 

Judiciário 33.994
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impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 18 de Julho de 2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista 
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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Cuiabá, 18 de Julho de 2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista 

Judiciário 33.994

Decisão

CIA n.º 0721257-93.2019.8.11.0001

 Requerente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

Advogado: Evandro Cesar Alexandre dos Santos – OAB/MT 13.431-B

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais proposto 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 928,28 (novecentos e vinte e oito reais 

e vinte e oito centavos).

 Considerando o lapso transcorrido sem qualquer manifestação da parte 

interessada (andamento n. 26), determino o arquivamento do presente 

expediente observadas às formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

(assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.º 0736318-91.2019.8.11.0001

 Requerente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

Advogado: Renato Chagas Correa da Silva – OAB/MT 8184-A

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais proposto 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 970,85 (novecentos e setenta reais e 

oitenta e cinco centavos).

 Considerando o lapso transcorrido sem qualquer manifestação da parte 

interessada (andamento n. 14), determino o arquivamento do presente 

expediente observadas às formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.º 0728095-52.2019.8.11.0001
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 Requerente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

Advogado: Renato Chagas Correa da Silva – OAB/MT 8184-A

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais proposto 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 927,75 (novecentos e vinte e sete 

reais e setenta e cinco centavos).

 Considerando o lapso transcorrido sem qualquer manifestação da parte 

interessada (andamento n. 18), determino o arquivamento do presente 

expediente observadas às formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.º 0729359-07.2019.8.11.0001

 Requerente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

Advogado: Renato Chagas Correa da Silva – OAB/MT 8184-A

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais proposto 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 927,75 (novecentos e vinte e sete 

reais e setenta e cinco centavos).

 Considerando o lapso transcorrido sem qualquer manifestação da parte 

interessada (andamento n. 18), determino o arquivamento do presente 

expediente observadas às formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.º 0744727-56.2019.8.11.0001

 Requerente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

Advogado: Renato Chagas Correa da Silva – OAB/MT 8184-A

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais proposto 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 927,65 (novecentos e vinte e sete 

reais e sessenta e cinco centavos).

 Considerando o lapso transcorrido sem qualquer manifestação da parte 

interessada (andamento n. 09), determino o arquivamento do presente 

expediente observadas às formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.º 0744725-86.2019.8.11.0001

 Requerente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

Advogado: Renato Chagas Correa da Silva – OAB/MT 8184-A

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais proposto 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 968,33 (novecentos e sessenta e oito 

reais e trinta e três centavos).

 Considerando o lapso transcorrido sem qualquer manifestação da parte 

interessada (andamento n. 09), determino o arquivamento do presente 

expediente observadas às formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.º 0739755-43.2019.8.11.0001

 Requerente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

Advogado: Renato Chagas Correa da Silva – OAB/MT 8184-A

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais proposto 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 930,98 (novecentos e trinta reais e 

noventa e oito centavos).

 Considerando o lapso transcorrido sem qualquer manifestação da parte 

interessada (andamento n. 14), determino o arquivamento do presente 

expediente observadas às formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

(assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.º 0744729-26.2019.8.11.0001

 Requerente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

Advogado: Renato Chagas Correa da Silva – OAB/MT 8184-A

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais proposto 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 929,48 (novecentos e vinte e nove 

reais e quarenta e oito centavos).

 Considerando o lapso transcorrido sem qualquer manifestação da parte 

interessada (andamento n. 09), determino o arquivamento do presente 

expediente observadas às formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.º 0715183-23.2019.8.11.0001

 Requerente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

Advogado: Edyen Valente Calepis – OAB/MT 15.005-A

 Evandro César Alexandre dos Santos – OAB/MT 13.431-B

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais proposto 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 849,44 (oitocentos e quarenta e nove 

reais e quarenta e quatro centavos).

Considerando o lapso transcorrido sem qualquer manifestação da parte 

interessada (andamento n. 27), determino o arquivamento do presente 

expediente observadas às formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA N°:

0008730-22.2020.8.11.0000 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Ubirajara Batista Serra.

Advogado(A):

 Fabiano Alves Zanardo – OAB/MT 12.770

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por Ubirajara Batista Serra, por meio de seu representante legal, 

no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte e/ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios (conforme consta no 

QSA da Receita Federal), e-mail da empresa, telefone e endereço 

completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes do pagamento;
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 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que Ubirajara Batista Serra é o beneficiário, 

verifica-se a ausência dos (as) seguintes documentos/informações no 

pedido:

• Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos – caso o 

beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento das custas 

processuais;

 • Certidão devidamente selada do Gestor da Vara/Juizado, conforme o 

caso, em se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou 

não utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado).

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.º 0748362-45.2019.8.11.0001

 Requerente: Gustavo Araujo da Costa

Advogado: Gustavo Araujo da Costa – OAB/MT 15.134

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais proposto 

por Gustavo Araujo da Costa, no valor de R$ 1.305,00 (um mil trezentos e 

cinco reais).

 Considerando o lapso transcorrido sem qualquer manifestação da parte 

interessada (andamento n. 11), determino o arquivamento do presente 

expediente observadas às formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.º 0739846-36.2019.8.11.0001

 Requerente: Cristian Marques Dalben

Advogado: Maria Luiza Borella – OAB/MT 24.703

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais proposto 

por Cristian Marques Dalben, por meio de seu representante legal, no valor 

de R$ 557,84 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro 

centavos).

Considerando o lapso transcorrido sem qualquer manifestação da parte 

interessada (andamento n. 14), determino o arquivamento do presente 

expediente observadas às formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA N°:

0736046-97.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Benevaldo Douglas da Silva

Advogado(A):

 Victor Vidotti – OAB/MT 11.439

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais 

formulado por Benevaldo Douglas da Silva, por meio de seu representante 

legal, no importe de R$ 751,78 ( setecentos e cinquenta e um reais e 

setenta e oito centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 3 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte e/ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos – caso o 

beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento das custas 

processuais;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios (conforme consta no 

QSA da Receita Federal), e-mail da empresa, telefone e endereço 

completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes do pagamento;

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – HYPERLINK "ht tp: / /www.gi lbertomelo.com.br" 

www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que Victor Hugo Vidotti é o beneficiário, 

verifica-se a ausência dos (as) seguintes documentos/informações no 

pedido:

• Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos – caso o 

beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento das custas 

processuais;

• Certidão devidamente selada do Gestor da Vara em se tratando de 

recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não utilização das guias 

em atos do processo (Autenticação, Desarquivamento, Certidões, Formal 

de Partilha, Recurso de Apelação ou Recurso Inominado).

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA N°:

0700307-29.2020.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA

Advogado(A):

 Ricardo Turbino Neves – OAB/MT 12.454

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores Custas Judiciais proposto 

por Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 1.106,76 (hum mil cento e seis reais e 

setenta e seis centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição 
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provenientes do preparo de Recursos interpostos no Juizado Especial e 

integralmente providos, deverão ser instruídos com os seguintes 

documentos:

 • Requerimento da parte e/ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios (conforme consta no 

QSA da Receita Federal), e-mail da empresa, telefone e endereço 

completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes do pagamento;

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA 

é o beneficiário, verifica-se a ausência dos (as) seguintes 

documentos/informações no pedido:

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos (art. 105 do CPC) – caso o 

beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento das custas 

processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, CPF, data de nascimento de todos os Sócios, e-mail da empresa, 

telefone e endereço completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário.

 • Certidão devidamente selada do Gestor do Juizado em se tratando de 

recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não utilização das guias 

em atos do processo (Autenticação, Desarquivamento, Certidões, Formal 

de Partilha, Recurso de Apelação ou Recurso Inominado);

 Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

(assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA N°:

0739532-90.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Banco do Brasil S/A.

Advogado(A):

 Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/MT 14.258-A)

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais 

formulado por Banco do Brasil S/A, por meio de seu representante legal, 

no valor R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte e/ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios (conforme consta no 

QSA da Receita Federal), e-mail da empresa, telefone e endereço 

completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes do pagamento;

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que Barcelos e Janssen Advogados 

Associados é o beneficiário, verifica-se a ausência dos (as) seguintes 

documentos/informações no pedido:

 • e-mail e número de telefone do beneficiário;

 • Certidão devidamente selada Gestor da Vara em se tratando de 

recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não utilização das guias 

em atos do processo (Autenticação, Desarquivamento, Certidões, Formal 

de Partilha, Recurso de Apelação ou Recurso Inominado);

 Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

(assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.:

0748354-68.2019.8.11.0001- (Favor mencionar este número)

 Requerente:

Maluca Administração de Bens S/A – Água Viva Administração de Bens 

S/A.

Advogados:

Márcia Ferreira de Souza – OAB/MT 4.410

 Manoella Leandro C. da Cunha – OAB/MT 13.801

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulada por Maluca Administração de Bens S/A – Água Viva 

Administração de Bens S/A, por meio de seu representante legal, no valor 

de R$ 8.563,10 (oito mil e quinhentos e sessenta e três reais e dez 

centavos).

Intimado para apresentar documentação necessária ao pedido de 

restituição, a Requerente postulou a “ dilação do prazo para dar 

cumprimento à determinação judicial retro por 30 (trinta) dias úteis a contar 

do protocolo da presente considerando que não foi possível à Empresa 

remeter a tempo os documentos necessários, em obediência à ordem 

judicial, uma vez que sediada na Comarca de Bauru/SP” (sic – andamento 

n. 9).

Pois bem, diante do requerimento postulado, defiro o pedido, devendo a 

parte apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, os documentos elencados 

na decisão de andamento n. 6.

Intime-se. Cumpra-se.
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Cuiabá, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

CIA N°:

0055750-43.2019.8.11.0000 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Banco Bradesco S.A

Advogado(A):

 Cristiana Vasconcelos Borges Martins – OAB/MT 13.994-A

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais 

formulado por Banco Bradesco S.A, por meio de seu representante legal, 

no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte e/ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos – caso o 

beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento das custas 

processuais;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios (conforme consta no 

QSA da Receita Federal), e-mail da empresa, telefone e endereço 

completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes do pagamento;

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que Banco Bradesco S.A é o beneficiário, 

verifica-se a ausência dos (as) seguintes documentos/informações no 

pedido:

• A data de nascimento e CPF de todos os Sócios (conforme consta no 

QSA da Receita Federal), e-mail da empresa e telefone.

 Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA N°:

0716541-23.2019.8.11.0000 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Banco Moneo S/A

Advogado(A):

 César Zenker Rillo – OAB/RS 53.930

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por Banco Moneo S/A, por meio de seu representante legal, no 

valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte e/ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios (conforme consta no 

QSA da Receita Federal), e-mail da empresa, telefone e endereço 

completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes do pagamento;

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que Banco Moneo S/A é o beneficiário, 

verifica-se a ausência dos (as) seguintes documentos/informações no 

pedido:

• número de telefone do beneficiário.

 Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA N°:

0751736-69.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente:

 Massa Falida da Agrenco do Brasil S.A.

Advogado:

 Alan Vardel Bizarello dos Santos – OAB/MT 11.840/O

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por Massa Falida da Agrenco do Brasil S.A, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 171,30 (novecentos e cinquenta e um 

reais e quatro centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou do 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios, e-mail da empresa e 

endereço completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes do pagamento;
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 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de Custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que Massa Falida da Agrenco do Brasil S.A é 

o beneficiário, verifica-se a ausência dos (as) seguintes 

documentos/informações no pedido:

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Quando o beneficiário for Pessoa Jurídica: data de nascimento e CPF de 

todos os Sócios, e-mail da empresa e telefone;

 • Certidão devidamente selada do Distribuidor Judicial, conforme o caso, 

em se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se o requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA N°:

0708247-45.2020.8.11.0000 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Arsie Investimentos e Participações S/A representado por Rosa Imóveis 

LTDA.

Advogado(A):

 Maria José Leão – OAB/MT 5031

 Fabio Luis de Mello Oliveira – OAB/MT 6848

 Carlos Roberto de Cunto Montenegro – OAB/MT 11.903

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por Arsie Investimentos e Participações S/A, por intermédio de 

seu representante legal, no valor de R$ 797,40 (setecentos e noventa e 

sete reais e quarenta centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou do 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios, e-mail da empresa e 

endereço completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes do pagamento;

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de Custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que Rosa Imóveis Ltda. é a beneficiária, 

verifica-se a ausência dos (as) seguintes documentos/informações no 

pedido:

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, data de 

nascimento e CPF de todos os Sócios, e-mail da empresa e endereço 

completo;

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA nº 0006956-54.2020.8.11.0000

 PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO Nº 013/2020

REQUERENTE: ANDREA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS

Vistos etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) ANDREA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS, Matrícula 7967, 

Oficial de Justiça, lotado(a) no(a) Central de Mandados - Comarca da 

Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2014/2019.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 013/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da Lei Complementar nº 04/1990 

(Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias 

e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso), bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da referida Lei 

Complementar no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:
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“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) 

ANDREA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS, a fim de conceder a 

licença-prêmio referente ao quinquênio de 24.8.2014 a 24.8.2019, 

condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, observado 

a anuência deste e a conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA nº 0005724-07.2020.8.11.0000

 PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO Nº 12/2020

REQUERENTE: KATIA CILENE SILVA SANTOS

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) KATIA CILENE SILVA SANTOS, Matrícula 5936, Oficial de 

Justiça, lotado(a) no(a) Central de Mandados - Comarca da Capital - SDCR, 

referente ao quinquênio 2015/2020.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 015/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da Lei Complementar nº 04/1990 

(Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias 

e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso), bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da referida Lei 

Complementar no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) KATIA 

CILENE SILVA SANTOS, a fim de conceder a licença-prêmio referente ao 

quinquênio de 1º.2.2015 a 1º.2.2020, condicionando o gozo à prévia 

solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA nº 0708321-02.2020.8.11.0001

 PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO Nº 014/2020

REQUERENTE: RITA MARIA DE LIMA

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) RITA MARIA DE LIMA, Matrícula 1330, Oficial de Justiça, 

lotado(a) no(a) Turma Recursal Única - Comarca da Capital - SDCR, 

referente ao quinquênio 2011/2016.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 016/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da Lei Complementar nº 04/1990 

(Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias 

e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso), bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da referida Lei 

Complementar no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) RITA 

MARIA DE LIMA, a fim de conceder a licença-prêmio referente ao 

quinquênio de 18.8.2011 a 18.8.2016, condicionando o gozo à prévia 

solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA nº 0702292-33.2020.8.11.0001

 PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO Nº 015/2020

REQUERENTE: RUTH MARIA DA COSTA CAMPOS FILHA DALLAGO

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) RUTH MARIA DA COSTA CAMPOS FILHA DALLAGO, Matrícula 

7786, Técnico Judiciário, lotado(a) no(a) Sexto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá - SDCR, referente ao quinquênio 2014/2019.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 
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Informação n° 017/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da Lei Complementar nº 04/1990 

(Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias 

e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso), bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da referida Lei 

Complementar no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) RUTH 

MARIA DA COSTA CAMPOS FILHA DALLAGO, a fim de conceder a 

licença-prêmio referente ao quinquênio de 14.7.2014 a 14.7.2019, 

condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, observado 

a anuência deste e a conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA nº 0749609-61.2019.8.11.0001

 PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO Nº 016/2020

REQUERENTE: AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS, Matrícula 7873, Oficial 

de Justiça, lotado(a) no(a) Juizado Especial Criminal Unificado - Comarca 

da Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2014/2019.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 018/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da Lei Complementar nº 04/1990 

(Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias 

e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso), bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da referida Lei 

Complementar no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) 

AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS, a fim de conceder a licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 10.8.2014 a 10.8.2019, condicionando o gozo 

à prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1020338-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDENY DE MORAES ALMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Defiro o pedido de id 28998261, e concedo o prazo de 15 dias úteis 

para a juntada dos documentos. Decorrido o prazo acima assinalado, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007054-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
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Visto. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010269-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY RONDON DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046643-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1048795-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DARLA EBERT VARGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Primeiramente torno sem efeito a certidão de intimação 

expedida no id nº 29924769, devido a erro material.Impulsionando o feito, 

intimo o administrador judicial para se manifestar nos presentes autos no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1025003 Nr: 34320-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, EL CONDOR INDUSTRIA 

COMÉRCIO E CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT, 

VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Visto.

Ante a manifestação do Administrador Judicial de que os imóveis em 

questão, “encontram-se no Laudo Patrimonial das recuperandas” (fl. 114), 

determino a intimação das devedoras para manifestação, no prazo de 05 

dias úteis.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1040113 Nr: 41700-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, MARCELO ALVES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

MARCELO ALVES DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à falência de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA, com sua consequente inclusão do valor de R$ 22.754,53, 

no quadro geral de credores, na classe extraconcursal trabalhista.

Embora devidamente intimada, a falida permaneceu inerte, conforme 

certidão de fl. 28.

O Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito do 

habilitante (fls. 29/31).

Parecer do Ministério Público pela inclusão do crédito do habilitante (fls. 

32/33).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 22.754,53, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000236-41.2014.5.23.0051.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como o Administrador Judicial não se opõe ao pedido, o 

crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 

22.754,53.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de MARCELO ALVES DOS SANTOS, no 

quadro de credores da falida, no valor de R$ 11.194,54, classificado como 

extraconcursal trabalhista e no valor de R$11.559,99 como crédito 

extraconcursal multa.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998947 Nr: 23019-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE, 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:A399972-8, EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimado, o administrador judicial 

quedou-se inerte. Diante ao exposto, reitero a intimação ao administrador 

judicial, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 930939 Nr: 49783-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR VERAS DA SILVA, CARLA HELENA GRINGS, 

VERAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLATO & STELLATO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

Ante a alegação do administrador judicial de que o pedido inicial não 

merece acolhimento, e, considerando o disposto no artigo 10, do Novo 

Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau 

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se 

tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 

matéria sobre a qual deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 962013 Nr: 5667-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JUNIOR, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR, GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S/A, JOSÉ LUIZ DE SOUZA FREIRE, PAULO ALVES 

PALHANO, GEANETTE PALHANO LUGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:, VAGNER SOARES 

SULAS - OAB:8455/MT

 Visto.

Intime-se o Administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1402554 Nr: 9542-72.2019.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SANCHES, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 Visto.

Ante a alegação do administrador judicial de que o pedido inicial não 

merece acolhimento, e, considerando o disposto no artigo 10, do Novo 

Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau 

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se 

tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 

matéria sobre a qual deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1319201 Nr: 12982-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, DANIEL DE 

PAULA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CALAÇA PEDROSO, MASSA FALIDA 

de GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO, OAB - 9172-B, advogado que se encontra com carga 

deste feito, para que efetue sua devolução dos autos, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133582 Nr: 24437-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492, LEANDRO MANTINS PARREIRA - OAB:86037, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR, OAB - 7187-MT, advogado que se encontra com 

carga deste feito, para que efetue sua devolução dos autos, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227099 Nr: 34312-23.2005.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRACRED FOMENTO COMERCIAL LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES 

S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, DANIEL MELLO DOS SANTOS - OAB:11386, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, THIAGO DE ABREU 
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FERREIRA - OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, 

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - OAB:235379/SP, LUCIANA 

RAMOS FERNANDES - OAB:12378/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dra. ELIZETE BAGATELLI, 

OAB - 5932/MT, advogado que se encontra com carga deste feito, para 

que efetue sua devolução dos autos, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766730 Nr: 19501-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIN ROBSON BORGES, VFB, JOBN, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES, 

COTTONORTH TECELAGEM CONFECÇÕES S/A, SUPRACRED FOMENTO 

COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT, ELIZETE 

BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, MARIO JOSÉ CORTEZE - 

OAB:186.837 OAB/SP, SANDRA NUNES - OAB:157.115 OAB/SP, YAGO 

FUNCHAL DE GODOY - OAB:402.820 OAB/SP

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dra. ELIZETE BAGATELLI, 

OAB - 5932/MT, advogado que se encontra com carga deste feito, para 

que efetue sua devolução dos autos, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890018 Nr: 23233-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO PALHANO, GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL LTDA, PAULO ALVES PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO, OAB - 9172-B, advogado que se encontra com carga 

deste feito, para que efetue sua devolução dos autos, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877368 Nr: 15029-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR, JOEL BATISTA SOUZA 

MAIA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. JOSE ORTIZ GONSALEZ, 

OAB - 4066-B, advogado que se encontra com carga deste feito, para que 

efetue sua devolução dos autos, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1071356 Nr: 55994-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA, ADRIEL 

SHEPARD DOS SANTOS SILVA, MAISA ANDREIA DIAS DE LIRA SILVA, 

LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO, ANGELA PATRICIA 

PRIORI, NORTETRANS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT, WAGNER SOARES SULAS - OAB:8455

 Visto.

Intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para que informe se o crédito em 

questão é objeto de impugnação/habilitação de crédito, no prazo de 05 

dias úteis.

Em caso positivo, deverá informar também o código do processo e a fase 

em que se encontra, bem como proceder à juntada de cópia da petição 

inicial, documentos e eventual sentença.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111940 Nr: 15500-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTANS TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, LEONARDO LEANDRO RUWER - OAB:11311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MULLER ABREU LIMA 

- OAB:OAB/MT 6.177, SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE 

- OAB:5.703/MT

 Visto.

Intime-se a FALIDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1130399 Nr: 23169-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, EDENILSON JOSÉ DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARTA MARIA DIAS - OAB:8214 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 Visto.
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EDENILSON JOSÉ DA SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de FASHION TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, com sua consequente inclusão do valor 

de R$ 53.076,93, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

O Administrador Judicial e a recuperanda se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante (fls. 102/104 e 109/110).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 53.076,93, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0083000-79.2010.5.23.0001.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a 

importância de R$ 53.076,93.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de EDENILSON JOSÉ DA SILVA, no quadro 

de credores da recuperanda, no valor de R$ 53.076,93, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 435881 Nr: 14501-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ROBERTO WAGNER 

PAULI, CHRISTIANO ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO CABELEREIROS E MAQUIAGEM 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123-A, SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Falcão Ferreira - 

OAB:11.242 AOB/MT

 Visto.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à falência de URBANO CABELEIREIROS E 

MAQUIAGEM LTDA ME, com a consequente inclusão do valor de R$ 

117.785,91, no quadro geral de credores.

Ocorre que, em consulta ao Sistema Integrado Apolo, na decisão proferida 

n o s  a u t o s  p r i n c i p a i s  à s  f l s .  9 7 5 / 9 7 6  ( P r o c e s s o  n º 

19494-27.2009.811.0041, Código: 383763), foi declarada encerrada a 

falência da sociedade empresária URBANO CABELEIREIROS E 

MAQUIAGEM LTDA ME em 12/12/2019, com a consequente extinção do 

feito, sendo certificado o trânsito em julgado em 26/02/2020.

 Assim, ante o teor da sentença proferida naqueles autos, julgo extinto o 

processo nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, 

devendo a parte interessada executar seu crédito pelas vias 

ordinárias/executórias.

Dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I. C.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72872 Nr: 1795-48.1994.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RIO VERMELHO VEÍCULOS LTDA, SEBASTIÃO 

TRAJANO, CALDEMAT CALDEIRARIA MATO GROSSO LTDA, ORLANDO 

LEMOS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

TRANSPORTES IVOGLO LTDA, DARCY EBERHARD, BANCO 

VOLKSWAGEN S.A, BANCO CIDADE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARQUES ARAÚJO - 

OAB:3049/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - OAB:3188, JOSE NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:3188/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4.482, NÍCIA 

DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, RICARDO PENACHIN NETTO - OAB:OAB/SP 31405, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL MANDETTA ATALLA 

- OAB:1447 - MS

 Impulsionando o feito, em cumprimento ao item 2 da decisão de fls. 

1419/1420, intimo o credor ORLANDO LEMOS, na pessoa de seu 

subscritor JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (OAB/MT 3188)para que, 

no prazo de 05 dias, regularize sua representação processual. Na 

oportunidade, em cumprimento a mesma decisão em comento, intimo o 

CREDOR acima citado juntamente com o SÍNDICO para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a resposta da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL (fls. 1393/1396).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1443197 Nr: 18612-16.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, DAMIÃO SANTANA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797/O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1451934 Nr: 1533-87.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANADRYA SOUSA TERADA 

NASCIMENTO - OAB:5216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta por ODAIR DIAS, por 

dependência aos autos da recuperação judicial de BIPAR ENERGIA S. A., 

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1453924 Nr: 2076-90.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA CHAGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS VIANA FRAIBERG - 

OAB:19.833/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta por JÉSSICA CHAGAS DE 

SOUZA, por dependência aos autos da recuperação judicial de H. PRINT 

REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA, que, conforme 

autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1454540 Nr: 2212-87.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN MOURA FERRAREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL ENERGIA ELÉTRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:12.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta por CRISTIAN MOURA 

FERRAREZ, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1455304 Nr: 2417-19.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBIPAR RESPONSE S/A - SUATRANS EMERGENCIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BRITTE BRUNO - 

OAB:351.460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1456191 Nr: 2642-39.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes ao advogado para atuar junto ao presente 

feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1456216 Nr: 2647-61.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELI ABREU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.F DE JESUS CONSTRUÇÃO CIVIL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON SHAMISTHER H 

PELICERI REBELLATO - OAB:144557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes ao advogado para atuar junto ao presente 

feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1456218 Nr: 2648-46.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.F DE JESUS CONSTRUÇÃO CIVIL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON SHAMISTHER H 

PELICERI REBELLATO - OAB:144557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes ao advogado para atuar junto ao presente 

feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1423854 Nr: 14243-76.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES, VANIA NEVES MANGABEIRA 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA LABORATÓRIO SÃO THOMÉ 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, ROSICLER MARIA NICOLINI - OAB:36205/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Visto.

VANIA NEVES MANGABEIRA LEITE ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à falência de MASSA FALIDA 

LABORATÓRIO SÃO THOMÉ LTDA EPP, com a consequente inclusão no 

valor de R$52.739,09, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 08, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de regularizar sua representação processual, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, a habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 08, foi 

efetivada via DJE nº 10602, publicado em 18/10/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de regularizar sua representação processual, resulta no 

indeferimento da petição inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1424596 Nr: 14413-48.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, HUMBERTO 

BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SANTINI ANTONIO - 

OAB:3084/RO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Visto.

HUMBERTO BONFIM ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto à recuperação judicial de TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA 

LTDA, com a consequente inclusão no valor de R$ 224.759,26, no quadro 

geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 12, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de juntar aos autos o cálculo atualizado em conformidade 

com art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/05, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, o habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 12, foi 

efetivada via DJE nº 10588, publicado em 01/10/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de apresentar cálculo atualizado de seu crédito, conforme art. 

9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, resulta no indeferimento da petição 

inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1430226 Nr: 15392-10.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, MARLY DO 

CARMO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEBLÔNIO OLIVEIRA DIAS - 

OAB:25.060/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

SAMUEL F. VASCONCELOS - OAB:24.920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - 

MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Visto.

MARLY DO CARMO MARTINS ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, com a consequente inclusão no valor de R$ 

3.040,74, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 28, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de regularizar sua representação processual, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, a habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 28, foi 

efetivada via DJE nº 10600, publicado em 16/10/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de regularizar sua representação processual, resulta no 

indeferimento da petição inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
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P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1430227 Nr: 15393-92.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHANNYERY AMORIM LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEBLÔNIO OLIVEIRA DIAS - 

OAB:25.060/MT, SAMUEL F. VASCONCELOS - OAB:24.920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

RHANNYERY AMORIM LOPES ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, com a consequente inclusão no valor de R$ 

5.195,00, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 16, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de regularizar sua representação processual, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, a habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 16, foi 

efetivada via DJE nº 10600, publicado em 16/10/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de regularizar sua representação processual, resulta no 

indeferimento da petição inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1430228 Nr: 15394-77.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, OZIANE 

CURSINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEBLÔNIO OLIVEIRA DIAS - 

OAB:25.060/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

SAMUEL F. VASCONCELOS - OAB:24.920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - 

MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Visto.

OZIANE CURSINO PEREIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, com a consequente inclusão no valor de R$ 

1.502,52, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 25, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de regularizar sua representação processual, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, a habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 25, foi 

efetivada via DJE nº 10600, publicado em 16/10/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de regularizar sua representação processual, resulta no 

indeferimento da petição inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1405227 Nr: 10137-71.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANNE SANTI DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

PAULO CESAR DE ARRUDA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, com a consequente inclusão no valor de R$ 

7.415,62, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 06, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de trazer aos autos cópia dos documentos pessoais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, o habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 07, foi 

efetivada via DJE nº 10549, publicado em 06/08/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de trazer aos autos cópia dos documentos pessoais, resulta no 

indeferimento da petição inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
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P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1405303 Nr: 10159-32.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, PAULINHO PEREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23400/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/0, 

PRISCILA GARCIA MOREIRA - OAB:20.198/MT

 Visto.

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA ME, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 8.116,35, no quadro geral de credores, na classe 

quiriografário.

A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante (fls. 23/28 e 30/31).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da 1ª Vara Cível Comarca de Sinop - MT, que 

reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 8.116,35, 

resultante dos autos nº 11029-73.2010.8.11.0015.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a 

importância de R$ 8.116,35.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS, no 

quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 8.116,35, classificado 

como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1406648 Nr: 10412-20.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, MOACIR BONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:OAB/MT 16.164, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

MOACIR BONETI ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu 

crédito junto à recuperação judicial de TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 32.429,13, no quadro geral 

de credores, na classe quirografário.

É o relatório do necessário. Decido.

Segundo dispõe o artigo 337, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, 

verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, sendo que, “uma ação é idêntica à outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (§ 2º).

 Não há qualquer dúvida acerca da existência da litispendência entre o 

presente pedido de habilitação de crédito e a habilitação nº 

9634-50.2019.811.0041 (Código 1403015), eis que envolve as mesmas 

partes, possui a mesma causa de pedir e os pedidos formulados são os 

mesmos.

 O exame da litispendência é matéria de ordem pública, que pode ser 

conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício, 

nos moldes previstos no artigo 485, V, § 3º, do artigo 485, do Código de 

Processo Civil/2015.

Assim, uma vez demonstrada a ocorrência da litispendência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, 

do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, dê-se baixa, e arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1410525 Nr: 11289-57.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VAINE DELGADO DA SILVA, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXMED MEDICAMENTOS E PERFUMARIA 

LTDA, MASSA FALIDA DE DROGARIA DROGA CHICK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - OAB:14109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 Visto.

JOSÉ VAINE DELGADO DA SILVA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à falência de JOSÉ VAINE DELGADO 

DA SILVA, com a consequente inclusão no valor de R$ 19.183,70, no 

quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 54, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de juntar aos autos o cálculo atualizado em conformidade 

com art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/05, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, o habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 54, foi 

efetivada via DJE nº 10548, publicado em 05/08/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de apresentar cálculo atualizado de seu crédito, conforme art. 

9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, resulta no indeferimento da petição 

inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1410883 Nr: 11400-41.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 
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OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:OAB/MT 9229

 Visto.

ZULMIRA DE SOUZA ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto à falência de COTTON KING LTDA, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 28.620,04, no quadro geral de credores, na classe 

trabalhista.

O Administrador Judicial e a falida se manifestam pela inclusão do crédito 

da habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 22/24).

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (fls. 25/27).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito atualizado no valor de R$ 28.620,04, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0114800-07.2010.5.23.0008.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a falida e o Administrador Judicial não se opõem 

ao pedido, o crédito da autora deve ser incluído, a fim de constar a 

importância de R$ 28.620,04.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de ZULMIRA DE SOUZA, no quadro de 

credores da falida, no valor de R$ 28.620,04, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1413324 Nr: 11876-79.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIRA REGINA SOARES - 

OAB:11.761-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

ANTÔNIO JOSÉ DE FREITAS ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, com a consequente inclusão no valor de R$ 

13.803,54, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 17, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de juntar aos autos o cálculo atualizado em conformidade 

com art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/05, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, o habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 17, foi 

efetivada via DJE nº 10598, publicado em 15/10/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de apresentar cálculo atualizado de seu crédito, conforme art. 

9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, resulta no indeferimento da petição 

inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1413325 Nr: 11877-64.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MATOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIRA REGINA SOARES - 

OAB:11.761-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

PEDRO MATOS FERREIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, com a consequente inclusão no valor de R$ 

13.935,06, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 17, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de juntar aos autos o cálculo atualizado em conformidade 

com art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/05, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, o habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 17, foi 

efetivada via DJE nº 10599, publicado em 16/10/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de apresentar cálculo atualizado de seu crédito, conforme art. 

9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, resulta no indeferimento da petição 

inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1413327 Nr: 11879-34.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RODRIGUES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIRA REGINA SOARES - 

OAB:11.761-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

ANTÔNIO RODRIGUES FREITAS ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, com a consequente inclusão no valor de R$ 

13.922,79, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 17, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de juntar aos autos o cálculo atualizado em conformidade 
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com art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/05, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, o habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 17, foi 

efetivada via DJE nº 10598, publicado em 15/10/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de apresentar cálculo atualizado de seu crédito, conforme art. 

9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, resulta no indeferimento da petição 

inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1415146 Nr: 12295-02.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA, JAIRO 

NASCIMENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:3.897-E/MT, RODRIGO MAFRA BIANCÃO - OAB:2822 OAB/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta JAIRO NASCIMENTO 

FERREIRA, por dependência aos autos da recuperação judicial de DSS 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1415542 Nr: 12383-40.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA ARAUJO, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MATOS DA COSTA - 

OAB:3.270/RO, JOSE VALTER NUNES JUNIOR - OAB:5653, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA ARAÚJO ingressou com o 

pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial 

de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, com a consequente inclusão 

no valor de R$ 49.556,01, no quadro geral de credores, na classe 

trabalhista.

À fl. 12, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de juntar aos autos o cálculo atualizado em conformidade 

com art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/05, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, o habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 12, foi 

efetivada via DJE nº 10588, publicado em 01/10/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de apresentar cálculo atualizado de seu crédito, conforme art. 

9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, resulta no indeferimento da petição 

inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1415544 Nr: 12385-10.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, VALDIR FERREIRA 

REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANI OTTONI - OAB:6.256-A, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

18024, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

VALDIR FERREIRA REGIS ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA, com a consequente inclusão no valor de R$ 9.038,73, no 

quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 21, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de regularizar sua representação processual, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, o habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.
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É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 21, foi 

efetivada via DJE nº 10560, publicado em 21/08/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de regularizar sua representação processual, resulta no 

indeferimento da petição inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1415545 Nr: 12386-92.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, JOÃO BATISTA 

RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANI OTTONI - OAB:6.256-A, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

18024, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394/MT, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

JOÃO BATISTA RICARDO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA, com a consequente inclusão no valor de R$ 18.500,00, 

no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 24, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de regularizar sua representação processual, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, o habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 24, foi 

efetivada via DJE nº 10560, publicado em 21/08/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de regularizar sua representação processual, resulta no 

indeferimento da petição inicial.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1416480 Nr: 12603-38.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPIPA LTDA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1320356 Nr: 13283-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS, NATIA CAMPOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Certifico que conquanto devidamente intimada para efetuar o 

desentranhamento de documentos, conforme requerido em fl. 39, a parte 

autora quedou-se inerte. Diante ao exposto, reitero intimação a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça nesta secretaria 

a fim de realizar o desentranhamento do referido documento, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1354423 Nr: 20323-90.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM Administração Judicial e Pericias Ltda – EPP, 

SIMONE DA SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCHI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DE 

INFORMATICA LTDA

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

OAB:14.870/MT, HEYDER PEREIRA DA CRUZ - OAB:125417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

 Visto.

I – Considerando a certidão de decurso de prazo (fl. 78), intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, promover o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento (CPC – 

art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1340796 Nr: 17962-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

EDSON PEDRO XAVIER DA CRUZ, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Visto.

EDSON PEDRO XAVIER DA CRUZ ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 15.046,45, no quadro geral de credores, na classe 

quirografário.

O Administrador Judicial e a recuperanda se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 164/165 e 

168/170).

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (fls. 152/154).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que reconheceu 

a existência de crédito no valor atualizado de R$ 15.046,45, resultante dos 

autos nº 005925-43.2015.811.0001.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a 

importância de R$ 15.046,45.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de EDSON PEDRO XAVIER DA CRUZ, no 

quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 15.046,45, 

classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1341676 Nr: 18154-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTES S/C, 

LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTÉIS GLOBAL S/A, GLOBAL 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES 

LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, MARINA 

VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1347617 Nr: 19279-36.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA-ME, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTÉIS GLOBAL S/A, GLOBAL 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES 

LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1347823 Nr: 19306-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI, OI S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15.948, CLÓVIS SGUAREZZI MUSSA DE MORAES 

- OAB:14.485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1394823 Nr: 7813-11.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, ALUÍZIO 

CONCEIÇÃO RODRIGUES ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

I - Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento dos documentos 

que instruíram a inicial conforme requerido à fl. 52, mediante recibo nos 

autos.

II - Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1402862 Nr: 9592-98.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, ROSILEI LOPO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - OAB:OAB/MT 

17.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

ROSILEI LOPO DE SOUZA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de MAVI ENGENHARIA E 
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CONSTRUÇÕES LTDA, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

13.991,98, no quadro geral de credores, na classe quirografário.

Embora devidamente intimada, a recuperanda permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl.117.

O Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito da 

habilitante (fls. 118/123).

Parecer do Ministério Público pela inclusão do crédito da habilitante (fls. 

124/125).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PARANAÍTA/MT, 

que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 

13 .991 ,98 ,  resu l tan te  dos  au tos  da  rec lamação  n º 

8010085-10.2015.8.11.0095.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como o Administrador Judicial não se opõe ao pedido, o 

crédito da autora deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 

13.991,98.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de ROSILEI LOPO DE SOUZA, no quadro de 

credores da recuperanda, no valor de R$ 13.991,98, classificado como 

quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1331955 Nr: 16015-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, MARCIONEY 

RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT

 Visto.

Intime-se o Administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1389426 Nr: 6406-67.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIELSON CAVALCANTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAUN MONICI - 

OAB:140.701/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

ELIELSON CAVALCANTE DE SOUZA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com a consequente inclusão no 

valor de R$ 20.448,00, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

À fl. 73, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a 

exordial, a fim de juntar aos autos o cálculo atualizado em conformidade 

com art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/05, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, o habilitante permaneceu inerte, 

conforme certidão retro.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 73, foi 

efetivada via DJE nº 10616, publicado em 11/11/2019.

Como mencionado no relatório, a parte autora, conquanto tenha sido 

regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, trazendo 

documento indispensável a propositura da ação, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, e, 

conforme disposto no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, “a 

petição inicial será indeferida, quando não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”.

Desse modo, a inércia da requerente em atender a determinação judicial, 

no sentido de apresentar cálculo atualizado de seu crédito, conforme art. 

9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, resulta no indeferimento da petição 

inicial.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso I, artigo 

485, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil.

 Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1391215 Nr: 6898-59.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, VALDENIR TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, HERBERT REINALDO DE O. PORTO - 

OAB:17.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973

 Certifico que conquanto devidamente intimada para efetuar o 

desentranhamento da certidão de crédito, conforme requerido em fl. 34, a 

parte autora quedou-se inerte. Diante ao exposto, reitero intimação a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça nesta secretaria 

a fim de realizar o desentranhamento do referido documento, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1365726 Nr: 1052-61.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, CARLOS 

JOSÉ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - 

OAB:4962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Visto.

I – Considerando a certidão de decurso de prazo (fl. 120), intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, promover o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento (CPC – 

art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1368108 Nr: 1610-33.2019.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 

OAB:173725, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Visto.

Intime-se o Administrador Judicial para informar se ainda persiste o pedido 

de sobrestamento do feito ante a perícia contábil requerida nos autos da 

falência, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1380275 Nr: 4338-47.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, CLAUDIANE 

PLÁCIDA DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

CLAUDIANE PLÁCIDA DA SILVA FIGUEIREDO ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, com sua consequente inclusão do valor 

de R$ 25.812,15, no quadro geral de credores, na classe extraconcursal 

trabalhista.

Embora devidamente intimada, a falida permaneceu inerte, conforme 

certidão de fl. 34.

O Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito da 

habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 35/38).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 25.812,15, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000432-83.2013.5.23.0006.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como o Administrador Judicial não se opõe ao pedido, o 

crédito da autora deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 

25.812,15.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de CLAUDIANE PLÁCIDA DA SILVA 

FIGUEIREDO, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 25.812,15, 

classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1380762 Nr: 4433-77.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMIR BUKER SANTANA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, REBECCA DIAS SANTOS SILVEIRA 

FURLANETTO - OAB:5167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

JOSEMIR BUKER SANTANA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

4.558,58, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

Embora devidamente intimada, a recuperanda permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl.23.

O Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito da 

habilitante (fls. 24/26).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito 

no valor atualizado de R$ 4.558,58, resultante dos autos da reclamação nº 

0001863-28.2015.5.13.0041.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como o Administrador Judicial não se opõe ao pedido, o 

crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 

4.558,58.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de JOSEMIR BUKER SANTANA, no quadro 

de credores da recuperanda, no valor de R$ 4.558,58, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1382777 Nr: 4869-36.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta por CLÓVIS ALVES DOS 

SANTOS, por dependência aos autos da recuperação judicial de TUT 

TRANSPORTES LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1387875 Nr: 5978-85.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA, ROREN ROGÉRIO 

LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta por ROREN ROGÉRIO 

LEMOS, por dependência aos autos da recuperação judicial de GRÁFICA E 

EDITORA IMPRIMAT LTDA EPP, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, 

da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1150377 Nr: 31885-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO, LUIZ CLODOMILSON 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 PARK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, WALDEMAR ALVES LOPES - OAB:15.537-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152574 Nr: 32854-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA BRITO DE FREITAS, EDSON XAVIER DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT, JONAS 

PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

I - Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento da certidão de 

crédito conforme requerido à fl. 22, mediante recibo nos autos.

II - Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152697 Nr: 32932-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA BRITO DE FREITAS, GILMAR REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

I - Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento dos documentos 

que instruíram a inicial conforme requerido à fl. 55, mediante recibo nos 

autos.

II - Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152735 Nr: 32960-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, TIMOTIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DA 

FONSECA ZEFERINO DA SILVA - OAB:15.863/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, STELLA CAROLINA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139560 Nr: 27180-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA BRITO DE FREITAS, JOSE GONZAGA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990, THAÍS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/OAB-MT

 Certifico que conquanto devidamente intimada para efetuar o 

desentranhamento da certidão de crédito, conforme requerido em fl. 80, a 

parte autora quedou-se inerte. Diante ao exposto, reitero intimação a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça nesta secretaria 

a fim de realizar o desentranhamento do referido documento, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1139562 Nr: 27182-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA BRITO DE FREITAS, ROBERTO CANDIDO 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

I - Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento da certidão de 

crédito conforme requerido à fl. 79, mediante recibo nos autos.

II - Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1279955 Nr: 1834-05.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, 

JULINTO JOSÉ SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR - ÓLEOS VEGETAIS PARANÁ S/A - 

IND. E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE PEDROSO LEANDRO - 

OAB:59.989/PR, EDUARDO MUNARETO - OAB:24.665/PR, KLEBER DE 

NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. 

JUNIOR - OAB:5.222/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Certifico que conquanto devidamente intimada para retirar o alvará neste 

secretaria, a parte autora quedou-se inerte. Diante ao exposto, reitero 

intimação a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça 

nesta Serventia, a fim de retirar o referido alvará, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1242982 Nr: 19028-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA, DANIEL LUIZ 

TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - OAB:OAB/MT 12.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, 

FABRINA ELY GOUVÊA F. JUNQUEIRA - OAB:6.638-MT, Rafael 

Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 Visto.

Aguarde-se em Secretaria o julgamento do recurso interposto.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1199419 Nr: 4493-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDINALVA ALVES MARTINS - 

OAB:PROC. FAZENDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - OAB:8.414

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199460 Nr: 4518-34.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, FABIANO VIEIRA DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

FABIANO VIEIRA DE MELO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA, com sua consequente inclusão do valor de R$ 7.916,81, 

no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante (fls. 37/38 e 40/41).

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (fls. 42/44).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 7.916,81, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000354-04.2015.5.23.0141.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a 

importância de R$ 7.916,81.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de FABIANO VIEIRA DE MELO, no quadro de 

credores da recuperanda, no valor de R$ 7.916,81, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176597 Nr: 42674-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA BRITO DE FREITAS, ANTÔNIO RONALDO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

I - Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento dos documentos 

que instruíram a inicial conforme requerido à fl. 82, mediante recibo nos 

autos.

II - Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204753 Nr: 6385-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ALVES DO NASCIMENTO, FLAVIANO KLEBER 
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TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUIZ WAHLBRINK - OAB:8830-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO

 Visto.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1220309 Nr: 11572-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI, MARCELO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - OAB:15.138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT

 Visto.

Trata-se de pedido de HABILITAÇÃO recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES proposta por MARCELO ROSA DA SILVA junto 

à recuperação judicial de ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA, a fim de que conste o valor de R$ 

15.000,00, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista.

A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela retificação 

do crédito do habilitante (fls. 66/71 e 73/75).

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (fls. 78/79).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito 

no valor atualizado de R$ 15.000,00, resultante dos autos da reclamação 

nº 0001205-32.2016.5.23.0004.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser retificado, para que passe a 

constar a importância de R$ 15.000,00.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de MARCELO ROSA DA SILVA no quadro 

de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 

15.000,00, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1184452 Nr: 45320-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOCAR LTDA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, FRANCO 

BONATELLI - OAB:10.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. Adolfo Arini, OAB - 

6727/MT, advogado que se encontra com carga deste feito, para que 

efetue sua devolução dos autos, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1191457 Nr: 1867-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA, UENISSON 

SANCHES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 

16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, 

FABRINA ELY GOUVÊA F. JUNQUEIRA - OAB:6.638, RAFAEL CISNEIRO 

RODRIGUES - OAB:19.032

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. RAFAELLA LORY DA 

SILVA E SILVA, OAB - 12445, advogado que se encontra com carga 

deste feito, para que efetue sua devolução dos autos, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1269931 Nr: 27632-02.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS CAPISTRANO DE IRINEU SILVA, 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, 

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA, MASSA FALIDA DE CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACIR PINTO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 7.585, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. PEDRO MOACYR PINTO 

JUNIOR, OAB - 7585-MT, advogado que se encontra com carga deste 

feito, para que efetue sua devolução dos autos, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1388874 Nr: 6248-12.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, ARNALDO BARBOSA 

DO SACRAMENTO ME, ARNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.605/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Diante manifestação da parte autora (fl. 37), certifico que a cota 
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ministerial (fls. 34/35) encontra-se completa. Desta forma, procedo à 

intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

termos do pleiteado pela Recuperanda (fls. 21/24), bem como sobre o que 

dispõe os pareceres elaborados pelo Administrador Judicial (fls. 21/33) e 

Ministério Público Estadual (fls. 34/35).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1376359 Nr: 3462-92.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES ANTUNES 

- OAB:6.095/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, em cumprimento à decisão de fl. 322, intimo o 

administrador judicial para, no prazo de 05 (cinnco) dias, se manifestar 

sobre a petição acostada as fls. 323/372.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1377035 Nr: 3616-13.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, VALTER 

BARBOSA SEIXAS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - OAB:15.138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. RUBENS PINTO FIUZA 

JUNIOR, OAB - 15138-MT, advogado que se encontra com carga deste 

feito, para que efetue sua devolução dos autos, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1403010 Nr: 9631-95.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ARAUJO, CARLA HELENA GRINGS, 

ESPÓLIO DE EDSON ARAUJO JABUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:3.897-E/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Certifico que a parte autora, conquanto devidamente intimada, até a 

presente data não se manifestou nos autos. Diante disso, impulsionando o 

feito, promovo a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 

dias, regularizar a representação processual, bem como se manifestar 

sobre as petições acostadas as fls. 18/21 e 26/27.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1359987 Nr: 21443-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLY MIGUEL DA SILVA & CIA LTDA, LORGA & 

MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. LUCIANA REZEGUE DO 

CARMO, OAB - 9609-MT, advogado que se encontra com carga deste 

feito, para que efetue sua devolução dos autos, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1436822 Nr: 16929-41.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI, HERBERT 

JUNIOR DAMACENA SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHETE RESTAURANTE EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE ABREU PREUSS - 

OAB:22285/O-OAB/MT, PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO - 

OAB:OAB- 22447/O, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. CLÓVIS SGUAREZZI 

MUSSA DE MORAES, OAB - 14.485/MT, advogado que se encontra com 

carga deste feito, para que efetue sua devolução dos autos, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327359 Nr: 488-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRACRED FOMENTO COMERCIAL LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES, 

COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, 

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - OAB:235379/SP

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dra. ELIZETE BAGATELLI, 

OAB - 5932/MT, advogado que se encontra com carga deste feito, para 

que efetue sua devolução dos autos, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73742 Nr: 2026-46.1992.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: PEDRO GALDINO DE ALMEIDA, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA, RODRIGO DIRENE DE MORAES, RODRIGO DIRENE DE MORAES, 

ENDERSON SOUZA THAINES, MARCIO AUGUSTO BEZERRA, JOSIAS 

NEVES ROMÃO, JOSÉ CONCEIÇÃO DE ARRUDA, FATIMO ELIAS 
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BARBOSA, FRANCISCO VALLES FERERINE, DOLIRIA JOENK, HOECHST 

DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA S/A, MIGUEL LOPES DA SILVA, 

MAURILIO DOMINGOS GUERRISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA EDITORA E IMPRESSORA 

MATOGROSSENSE, BENEDITO ALVES FERRAZ JUNIOR, SILVIO 

HUMBERTO SANTALUCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445/MT, BERARDO GOMES - OAB:3.587, BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - OAB:3237-B, JOÃO 

BATISTA SULZBACHER - OAB:6889/MT, LUIZ AUGUSTO FARSULA - 

OAB:18710/B, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878, THEREZINHA 

DE JESUS DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - 

OAB:9.983/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10.006/MT, 

RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. CRISTINA BELLÓ, OAB - 

6345/MT, advogado que se encontra com carga deste feito, para que 

efetue sua devolução dos autos, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819417 Nr: 25689-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO 

CARLOS FERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE TRANSPORTADORA 

MODELO LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, BOM DIA 

COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA, BLACKWOOD MIRUNA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, 

PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727, REALSI ROBERTO CITADELLA - 

OAB:47925/SP

 Torno sem efeito o impulsionamento por certidão de fl. 468. Certifico que , 

a parte autora, conquanto devidamente intimada, quedou-se inerte até a 

presente data. Diante disso, impulsiono o feito e promovo sua intimação 

pessoal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052382 Nr: 47583-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRSISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SERRANO CAVASSANI 

- OAB:196162, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO TESHEINER CAVASSANI - OAB:71318/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7187/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996755 Nr: 22060-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI, DANIEL NUNES AGUIAR DE 

OLIVEIRA, CM Administração Judicial e Pericias Ltda – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

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

OAB:14.870/MT, ITALO SOUZA NICOLIELLO - OAB:73.013/MG, 

TATIANA LUIZA SOARES - OAB:134.024/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1410679 Nr: 11319-92.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, BRUNO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SALLES 

SILVA SANTOS - OAB:387.121/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1326895 Nr: 14946-41.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, EDEMILSON PEREIRA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARYME PARADA PEDROSA - 

OAB:22946/O, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:MT-5.746, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARYME PARADA 

PEDROSA, para devolução dos autos nº 14946-41.2018.811.0041, 

Protocolo 1326895, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1360862 Nr: 21649-85.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, GILDEMAR VILMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI - 

OAB:10.888/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, SAMANTHA BALTIERI 

CARLVALHO - OAB:16.152/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133385 Nr: 24344-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, REGINALVA BORGES 

MASCARENHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1274215 Nr: 29113-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OMEGA TOWER, RODOLFO 

CORREA DA COSTA JUNIOR, ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA, NILTON DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1059546-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHIELLA E DONATTI - CONSULTORES E ADVOGADOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENI DONATTI OAB - SC19796 (ADVOGADO(A))

CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA OAB - SC21196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNADO)

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação de Crédito interposta por dependência aos 

autos da Recuperação Judicial de Mjb Vigilância e Segurança Ltda, 

conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, 

intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em seguida 

conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008747-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR DE JESUS BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Geotop Construções e 

Terraplanagem Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010087-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL MARCOS DE CAMPOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (IMPUGNADO)

NUTRANA LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação de Crédito interposta por dependência aos 

autos da Recuperação Judicial de Fernanda G. de Oliveira, conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, intime-se o 

devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em seguida 

conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010120-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DIAS CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRANA LTDA (REQUERIDO)

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de habilitação retardatária interposta por dependência aos 

autos da recuperação judicial da Nutrana Ltda, que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À 

Relação De Credores, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, 

intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 
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necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009249-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R R DO AMARAL DANTAS DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Escavasul Construções 

e Engenharia Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006959-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASS CONTABILIDADE EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO OAB - DF28490 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de habilitação retardatária interposta por dependência aos 

autos da recuperação judicial da Dismafe Distribuidora de Máquinas e 

Ferramentas S/A, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000253-87.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MST - MOVIMENTO SEM TERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GRILEIROS, POSSEIROS, AMEAÇADORES, TRAFICANTES DA REGIÃO E 

TODOS E QUAISQUER QUE QUEIRAM MOLESTAR A POSSE DO AUTOR 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MSA - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES ACOMPANHADOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Tendo em conta o caráter 

coletivo da lide, colha-se parecer do representante Ministério Público, nos 

termos do art. 178, III, do CPC. Com a manifestação do Parquet, façam-se 

os autos conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010351-11.2020.8.11.0041

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

ASSENTAMENTO JAGUARIBE OAB - 23.721.836/0001-80 

(REPRESENTANTE)

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

ADEMIR CEZAR DOS SANTOS OAB - 768.502.181-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Guilherme de Tal (LITISCONSORTE)

Jean Carlos Lopes Lino (LITISCONSORTE)

Sudário Lopes (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1010351-11.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: ASSENTAMENTO 

JAGUARIBE, ADEMIR CEZAR DOS SANTOS LITISCONSORTE: SUDÁRIO 

LOPES, JEAN CARLOS LOPES LINO, GUILHERME DE TAL Vistos etc. 

Ouça-se o representante do MPE, consoante o exposto no art. 178, III, do 

CPC/2015. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022121-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RIBEIRO FRANCHI (AUTOR(A))

ADRIANO COBUCCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BERNARDES (REU)

KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA (REU)

CLEUZENI DE OLIVEIRA (REU)

ROBSON REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA (REU)

JOSE MARIA LEITE DE SOUZA (REU)

CLAUDINEI NEVES DE SOUSA (REU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (REU)

GENILDA BARBOSA DA SILVA (REU)

PAULO EDELSON ALVES SARDINHA (REU)

JUNIOR GARCIA BOAVENTURA (REU)

PAULO SERGIO EVANGELISTA DIAS (REU)

IRENE REI DE CASTRO (REU)
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ROQUE BUSANELLO (REU)

CARMELINO FERREIRA DA COSTA (REU)

SANDRA EDNEIA ANZIL (REU)

CLAUDIO DE ALMEIDA SOUZA (REU)

ERNESTO (REU)

CLEITON PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA (REU)

FABIO LOPES DA SILVA (REU)

BENEDITO RODRIGUES RUAS (REU)

MARIA AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA (REU)

JAIR MARTELO (REU)

ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA (REU)

FRANCISCO ALVES DE SOUSA (REU)

VILMAR JOSÉ DA SILVA (REU)

ROSINEIA MACHADO BARBOSA (REU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUSA (REU)

DIONISIO FERREIRA LIMA (REU)

FRANCISCO GARCIA ALVES (REU)

ISAIAS DA SILVA COSTA (REU)

ERNESTO CARLOS SOARES TRAMPUSCH (REU)

JACINTO AMORIM NETO (REU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (REU)

RITA RIBEIRO GOMES (REU)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REU)

OLEIR FERREIRA DE SOUZA (REU)

ALESSADNRO FRANÇA BARBOSA (REU)

ADAO ROSA DE OLIVEIRA (REU)

REINALDO BALBINO VIEIRA (REU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (REU)

CLOVES SOUZA SILVA (REU)

MATEUS AREDES DA CUNHA (REU)

LEONARDO PEDROSO (REU)

EDER JOSE DOS SANTOS (REU)

JOSE AMILTON BISPO (REU)

PEDRO HENRIQUE BUSANELLO (REU)

ALDO BENTO DE OLIVEIRA (REU)

LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE (REU)

GISLAINE SOUZA LIMA (REU)

ODEIR FERREIRA DE SOUSA (REU)

GISLAYNE GONZAGA DOS SANTOS LIMA (REU)

JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA (REU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (REU)

PAULO EDELSON ALVES SARDANHA (REU)

CLEBER CORTONESI FERREIRA (REU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

DESCONHECIDOS (REU)

NEOSVALDO GERALDO (REU)

IRENO ARAUJO MAIA (REU)

TALISSA GABRIELLY DE SOUZA (REU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (REU)

MARILENE DAVID DA SILVA (REU)

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (REU)

EMANUEL MARTINS FERREIRA (REU)

IVANILDO JOSE DE SOUZA (REU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REU)

SIDNEY DE JESUS FERREIRA (REU)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA (REU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUZA (REU)

DELZA DUTRA DOS SANTOS (REU)

IRMA TEREZINHA DE AQUINO DE LIMA (REU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (REU)

VALMIR DOS SANTOS (REU)

JOSE RODRIGUES DE MEIRA (REU)

DIOGO BUSANELLO (REU)

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA (REU)

TEREZA BARBOSA DE LIMA (REU)

ADÃO ROSA DE OLIVEIRA (REU)

MARCOS APARECIDO FERREIRA (REU)

CÍCERO FERREIRA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO LUIZ FEDRIGO (TESTEMUNHA)

DANIEL TRAVI (TESTEMUNHA)

ANTONIO VENANCIO DE MELO MARTINS (TESTEMUNHA)

MILTON RODRIGUES DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1022121-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ADRIANO COBUCCIO, BRENDA 

RIBEIRO FRANCHI REU: JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA, IRENO ARAUJO 

MAIA, NEOSVALDO GERALDO, DESCONHECIDOS, JUNIOR GARCIA 

BOAVENTURA, ISMAEL MACHADO BARBOSA, ALESSADNRO FRANÇA 

BARBOSA, DORALICE MACHADO BARBOSA, HENRIQUE FERREIRA DE 

ALMEIDA, VALMIR DOS SANTOS, ELIAS FRANCISCO DE SOUZA, 

ERNESTO, ERNESTO CARLOS SOARES TRAMPUSCH, DIVINA ETERNA 

GONZAGA DOS SANTOS, JAIR MARTELO, JACINTO AMORIM NETO, 

ISMAEL MACHADO BARBOSA, IRMA TEREZINHA DE AQUINO DE LIMA, 

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, FRANCISCO ALVES DE SOUSA, 

CLEUZENI DE OLIVEIRA, CLAUDINEI NEVES DE SOUSA, ELIAS 

FRANCISCO DE SOUSA, PAULO SERGIO EVANGELISTA DIAS, SANDRA 

REGINA BERNARDES, CLOVES SOUZA SILVA, ADAO ROSA DE 

OLIVEIRA, DIONISIO FERREIRA LIMA, GISLAYNE GONZAGA DOS SANTOS 

LIMA, ODEIR FERREIRA DE SOUSA, TEREZA BARBOSA DE LIMA, 

DORALICE MACHADO BARBOSA, MATEUS AREDES DA CUNHA, 

FRANCISCO GARCIA ALVES, VILMAR JOSÉ DA SILVA, PAULO EDELSON 

ALVES SARDANHA, ALDO BENTO DE OLIVEIRA, ADÃO ROSA DE 

OLIVEIRA, EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CLAUDIO DE ALMEIDA 

SOUZA, DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS, RITA RIBEIRO 

GOMES, ROSINEIA MACHADO BARBOSA, JOSE AMILTON BISPO, 

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DE MEIRA, EMANUEL 

MARTINS FERREIRA, ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA, SANDRA EDNEIA 

ANZIL, KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA, CLEBER CORTONESI 

FERREIRA, GISLAINE SOUZA LIMA, EDER JOSE DOS SANTOS, CÍCERO 

FERREIRA DE SOUZA, SIDNEY DE JESUS FERREIRA, IVANILDO JOSE DE 

SOUZA, CARMELINO FERREIRA DA COSTA, PAULO EDELSON ALVES 

SARDINHA, GENILDA BARBOSA DA SILVA, JOSE MARIA LEITE DE 

SOUZA, LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE, CLEITON 

PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA, LEONARDO PEDROSO, CARLOS 

ROBERTO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE BUSANELLO, MARCOS 

APARECIDO FERREIRA, DELZA DUTRA DOS SANTOS, MARILENE DAVID 

DA SILVA, OLEIR FERREIRA DE SOUZA, FABIO LOPES DA SILVA, MARIA 

AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA, ROQUE BUSANELLO, DIOGO 

BUSANELLO, RITA DE CASSIA DOS SANTOS, TALISSA GABRIELLY DE 

SOUZA, BENEDITO RODRIGUES RUAS, IRENE REI DE CASTRO, ROBSON 

REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA, REINALDO BALBINO VIEIRA, ISAIAS 

DA SILVA COSTA, ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DE POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA Vistos etc. 

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão proferida no id. n. 25596373. 

Atente-se a Serventia às conclusões desnecessárias. Às providências. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022121-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RIBEIRO FRANCHI (AUTOR(A))

ADRIANO COBUCCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BERNARDES (REU)

KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA (REU)
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CLEUZENI DE OLIVEIRA (REU)

ROBSON REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA (REU)

JOSE MARIA LEITE DE SOUZA (REU)

CLAUDINEI NEVES DE SOUSA (REU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (REU)

GENILDA BARBOSA DA SILVA (REU)

PAULO EDELSON ALVES SARDINHA (REU)

JUNIOR GARCIA BOAVENTURA (REU)

PAULO SERGIO EVANGELISTA DIAS (REU)

IRENE REI DE CASTRO (REU)

ROQUE BUSANELLO (REU)

CARMELINO FERREIRA DA COSTA (REU)

SANDRA EDNEIA ANZIL (REU)

CLAUDIO DE ALMEIDA SOUZA (REU)

ERNESTO (REU)

CLEITON PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA (REU)

FABIO LOPES DA SILVA (REU)

BENEDITO RODRIGUES RUAS (REU)

MARIA AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA (REU)

JAIR MARTELO (REU)

ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA (REU)

FRANCISCO ALVES DE SOUSA (REU)

VILMAR JOSÉ DA SILVA (REU)

ROSINEIA MACHADO BARBOSA (REU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUSA (REU)

DIONISIO FERREIRA LIMA (REU)

FRANCISCO GARCIA ALVES (REU)

ISAIAS DA SILVA COSTA (REU)

ERNESTO CARLOS SOARES TRAMPUSCH (REU)

JACINTO AMORIM NETO (REU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (REU)

RITA RIBEIRO GOMES (REU)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REU)

OLEIR FERREIRA DE SOUZA (REU)

ALESSADNRO FRANÇA BARBOSA (REU)

ADAO ROSA DE OLIVEIRA (REU)

REINALDO BALBINO VIEIRA (REU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (REU)

CLOVES SOUZA SILVA (REU)

MATEUS AREDES DA CUNHA (REU)

LEONARDO PEDROSO (REU)

EDER JOSE DOS SANTOS (REU)

JOSE AMILTON BISPO (REU)

PEDRO HENRIQUE BUSANELLO (REU)

ALDO BENTO DE OLIVEIRA (REU)

LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE (REU)

GISLAINE SOUZA LIMA (REU)

ODEIR FERREIRA DE SOUSA (REU)

GISLAYNE GONZAGA DOS SANTOS LIMA (REU)

JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA (REU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (REU)

PAULO EDELSON ALVES SARDANHA (REU)

CLEBER CORTONESI FERREIRA (REU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

DESCONHECIDOS (REU)

NEOSVALDO GERALDO (REU)

IRENO ARAUJO MAIA (REU)

TALISSA GABRIELLY DE SOUZA (REU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (REU)

MARILENE DAVID DA SILVA (REU)

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (REU)

EMANUEL MARTINS FERREIRA (REU)

IVANILDO JOSE DE SOUZA (REU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REU)

SIDNEY DE JESUS FERREIRA (REU)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA (REU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUZA (REU)

DELZA DUTRA DOS SANTOS (REU)

IRMA TEREZINHA DE AQUINO DE LIMA (REU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (REU)

VALMIR DOS SANTOS (REU)

JOSE RODRIGUES DE MEIRA (REU)

DIOGO BUSANELLO (REU)

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA (REU)

TEREZA BARBOSA DE LIMA (REU)

ADÃO ROSA DE OLIVEIRA (REU)

MARCOS APARECIDO FERREIRA (REU)

CÍCERO FERREIRA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO LUIZ FEDRIGO (TESTEMUNHA)

DANIEL TRAVI (TESTEMUNHA)

ANTONIO VENANCIO DE MELO MARTINS (TESTEMUNHA)

MILTON RODRIGUES DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1022121-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ADRIANO COBUCCIO, BRENDA 

RIBEIRO FRANCHI REU: JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA, IRENO ARAUJO 

MAIA, NEOSVALDO GERALDO, DESCONHECIDOS, JUNIOR GARCIA 

BOAVENTURA, ISMAEL MACHADO BARBOSA, ALESSADNRO FRANÇA 

BARBOSA, DORALICE MACHADO BARBOSA, HENRIQUE FERREIRA DE 

ALMEIDA, VALMIR DOS SANTOS, ELIAS FRANCISCO DE SOUZA, 

ERNESTO, ERNESTO CARLOS SOARES TRAMPUSCH, DIVINA ETERNA 

GONZAGA DOS SANTOS, JAIR MARTELO, JACINTO AMORIM NETO, 

ISMAEL MACHADO BARBOSA, IRMA TEREZINHA DE AQUINO DE LIMA, 

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, FRANCISCO ALVES DE SOUSA, 

CLEUZENI DE OLIVEIRA, CLAUDINEI NEVES DE SOUSA, ELIAS 

FRANCISCO DE SOUSA, PAULO SERGIO EVANGELISTA DIAS, SANDRA 

REGINA BERNARDES, CLOVES SOUZA SILVA, ADAO ROSA DE 

OLIVEIRA, DIONISIO FERREIRA LIMA, GISLAYNE GONZAGA DOS SANTOS 

LIMA, ODEIR FERREIRA DE SOUSA, TEREZA BARBOSA DE LIMA, 

DORALICE MACHADO BARBOSA, MATEUS AREDES DA CUNHA, 

FRANCISCO GARCIA ALVES, VILMAR JOSÉ DA SILVA, PAULO EDELSON 

ALVES SARDANHA, ALDO BENTO DE OLIVEIRA, ADÃO ROSA DE 

OLIVEIRA, EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CLAUDIO DE ALMEIDA 

SOUZA, DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS, RITA RIBEIRO 

GOMES, ROSINEIA MACHADO BARBOSA, JOSE AMILTON BISPO, 

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DE MEIRA, EMANUEL 

MARTINS FERREIRA, ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA, SANDRA EDNEIA 

ANZIL, KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA, CLEBER CORTONESI 

FERREIRA, GISLAINE SOUZA LIMA, EDER JOSE DOS SANTOS, CÍCERO 

FERREIRA DE SOUZA, SIDNEY DE JESUS FERREIRA, IVANILDO JOSE DE 

SOUZA, CARMELINO FERREIRA DA COSTA, PAULO EDELSON ALVES 

SARDINHA, GENILDA BARBOSA DA SILVA, JOSE MARIA LEITE DE 

SOUZA, LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE, CLEITON 

PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA, LEONARDO PEDROSO, CARLOS 

ROBERTO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE BUSANELLO, MARCOS 

APARECIDO FERREIRA, DELZA DUTRA DOS SANTOS, MARILENE DAVID 

DA SILVA, OLEIR FERREIRA DE SOUZA, FABIO LOPES DA SILVA, MARIA 

AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA, ROQUE BUSANELLO, DIOGO 

BUSANELLO, RITA DE CASSIA DOS SANTOS, TALISSA GABRIELLY DE 

SOUZA, BENEDITO RODRIGUES RUAS, IRENE REI DE CASTRO, ROBSON 

REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA, REINALDO BALBINO VIEIRA, ISAIAS 

DA SILVA COSTA, ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DE POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA Vistos etc. 

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão proferida no id. n. 25596373. 

Atente-se a Serventia às conclusões desnecessárias. Às providências. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010272-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ARTUR CONY CAVALCANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR CONY CAVALCANTI OAB - MT5484-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ROCHA (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010272-32.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ARTUR CONY CAVALCANTI 

INVENTARIANTE: DANIELA ROCHA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ORDINÁRIO ajuizada por ARTUR CONY CAVALCANTI, em 

desfavor de ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA e ROSANA ROCHA, 

conforme qualificados na inicial. Os autos foram distribuídos inicialmente 

para este juízo. Entretanto, a teor do art. 1º do Provimento nº. 

004/2008/CM e art. 1ª da Resolução nº. 06/2014/TP, a competência da 

Vara Especializada em Direito Agrário cinge-se apenas aos conflitos 

possessórios coletivos rurais ocorridos dentro do Estado de Mato Grosso 

e aos conflitos possessórios individuais da Comarca de Cuiabá. Art. 1º do 

Provimento nº. 004/2008/CM (...) III – a 7ª Vara Criminal passa a ser 

denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam 

conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal. Art. 1º. Resolução nº. 006/2014/TP: Atribuir à Vara 

Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: Processar e 

julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro 

do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, 

assim como os processos que envolvam conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com elas relacionados. Destaquei. 

Assim, em análise aos pressupostos de admissibilidade da presente ação, 

verifico que o litígio em questão não se trata de matéria afeta a 

competência deste juízo, posto que se trata de ação petitória, cuja posse 

não é o seu fundamento, mas sim a propriedade. Nesse contexto, 

RECONHEÇO a incompetência do Juízo Especializado em Direito Agrário 

para processamento e julgamento da presente Ação de Usucapião 

Ordinário por não se tratar de matéria afeta a este Juízo. Encaminhem-se 

os autos para redistribuição para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

desta Comarca/MT. INTIMO a parte autora, por seu advogado, desta 

decisão. Cuiabá, data registrada no sistema (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010532-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE SKRZYPEK (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010532-12.2020.8.11.0041. AUTOR: LUIZA DA SILVA REU: SIMONE 

SKRZYPEK Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO ajuizada por LUIZA DA SILVA, em desfavor de SIMONE 

SKRZYPEK, tendo por objeto o imóvel sob o seguinte endereço: Lote 05, 

situado a Rua Córdoba, Quadra 23, nº 134, Bairro Planalto, em Cuiabá. Os 

autos foram distribuídos inicialmente para este juízo. Entretanto, a teor do 

art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM e art. 1ª da Resolução nº. 

06/2014/TP, a competência da Vara Especializada em Direito Agrário 

cinge-se apenas aos conflitos possessórios coletivos rurais ocorridos 

dentro do Estado de Mato Grosso e aos conflitos possessórios individuais 

da Comarca de Cuiabá. Art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM (...) III – a 7ª 

Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito 

Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar 

ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro 

do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal. Art. 1º. Resolução nº. 

006/2014/TP: Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes 

competências: Processar e julgar ações que envolvam conflitos 

fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, 

independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com elas relacionados. Destaquei. Assim, em análise aos pressupostos 

de admissibilidade da presente ação, verifico que o litígio em questão não 

se trata de matéria afeta a competência deste juízo, posto que se trata de 

ação que visa a aquisição originária da propriedade. Nesse contexto, 

RECONHEÇO a incompetência do juízo Especializado em Direito Agrário 

para processamento e julgamento da presente Ação de Usucapião 

Extraordinário por não se tratar de matéria afeta deste Juízo 

especializado. Encaminhem-se os autos para redistribuição para uma das 

Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Comarca/MT. INTIMO a parte autora, 

por seu advogado, desta decisão. Cuiabá, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009489-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009489-40.2020.8.11.0041. AUTOR: HDI 

SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010098-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULYENE PAOLA DOS REIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010098-23.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP REU: JULYENE PAOLA DOS REIS Vistos, Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade 

em que deverá juntar aos autos: i) Comprovante de residência. Advirto ao 

autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010266-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010266-25.2020.8.11.0041. AUTOR: 

APARECIDA DA CONCEICAO PEREIRA REU: OI S.A Vistos, etc A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001147-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. (AUTOR(A))

SELMA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 30037590 a Id. 30038462, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021752-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAPRI INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A (REU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

ERICA FERREIRA NEVES OAB - ES10140 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001266-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003030-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON CIGERZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031742-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES TEIXEIRA TERRAPLENAGEM LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON DO NASCIMENTO DIAS NETO OAB - GO52473 (ADVOGADO(A))

MILTON DANTAS PIRES OAB - GO0016579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA FRANCO ZANNINI OAB - GO25294-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008089-93.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO MACHADO FRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS NEVES JUNIOR (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para intimar o(s) 

advogado(s) da PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirarem edital de citação para publicação, devendo comprovar referida 

publicação em quinze dias. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1009699-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. E. I. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009699-91.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 

REQUERIDO: CALEBE FRANCESCO FRANCIO Vistos etc., Considerando a 

petição juntada aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036815-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILENO CEZAR RODRIGUES DE SOUSA FILHO (EXECUTADO)

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a devolução da Carta Precatória com diligência 

negativa. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002602-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PRIETO MELLO (AUTOR(A))

LIGIA PRIETO MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - MT2772-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adelina da Guia Ramos Oliveira (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para intimar o(s) 

advogado(s) da PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirarem edital de citação para publicação, devendo comprovar referida 

publicação no prazo legal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009629-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN SILVA DUARTE (AUTOR(A))

IZABEL CAMILA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT23448/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Erasmo Carlos (REU)

HELEN VANESSA QUINTANA PEREIRA (REU)

VIRGILIO ROSA JUNQUEIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente – art. 1218 § 1º da CNGC/TJMT – e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o(s) 

advogado(s) da PARTE AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntarem aos autos o resumo da inicial (formato WORD), a fim de viabilizar 

a citação/Intimação via Edital. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009629-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN SILVA DUARTE (AUTOR(A))

IZABEL CAMILA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT23448/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Erasmo Carlos (REU)

HELEN VANESSA QUINTANA PEREIRA (REU)

VIRGILIO ROSA JUNQUEIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do Aviso de 

Recebimento - Id. 21962549 (Assinado por Terceiro) juntado aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009629-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN SILVA DUARTE (AUTOR(A))

IZABEL CAMILA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT23448/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Erasmo Carlos (REU)

HELEN VANESSA QUINTANA PEREIRA (REU)

VIRGILIO ROSA JUNQUEIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para intimar o(s) 

advogado(s) da PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirarem edital de citação para publicação, devendo comprovar referida 

publicação em vinte dias. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019732-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019732-82.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO DA TRINDADE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica no 

mutirão de conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014303-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO MENDES (REU)

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a devolução da Carta Precatória com diligência 

negativa. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715972 Nr: 9945-22.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, TATIANA VILLAR PRUDÊNCIO - OAB:9887-B

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 727563 Nr: 23446-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS - OAB:14354/MT, KARINE FLORENCIANA DURAN - 

OAB:20179/0, LILIAN V. M. PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8400 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 220/verso.

Expeça-se mandado de avaliação dos seguintes veículos:

a.  Volkswagen GOLF 1.6,  prata,  2008/2009,  chass i 

9BWABO5U49P013970, placa NPC9910;

b.  Volkswagen GOLF 1.6,  prata,  2008/2009,  chass i 

9BWABO5UX9P012550, placa NJU2839.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 81802 Nr: 6125-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DE OLIVEIRA HURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota - OAB:7795

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o lapso temporal das ultimas petições apresentadas pelas 

partes, proceda-se com a intimação das mesmas para se manifestarem 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 745313 Nr: 42443-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CESAR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 Vistos, etc

 Defiro o pedido de fl. 172.
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Intime-se o patrono do executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

preste informações acerca do cumprimento do determinado em sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 778053 Nr: 31443-43.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCYLENE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENZA DA SILVA MARTINS 

- OAB:9.636/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

O requerimento do exequente deve atender o art. 524 do NCPC:

“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.”

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

218, § 3º), acostar aos autos planilha demonstrativa de atualização do seu 

crédito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 401290 Nr: 34273-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. L. C. V. M., RONALDO OTACILIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGÊNIO ARAÚJO - 

OAB:6670/MT, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT

 Vistos, etc.

 Substitua-se a capa do quarto volume dos autos pela capa utilizada pela 

primeira instancia.

No mais, intimem-se as partes para requerer o que entenderem de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078430 Nr: 493-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18968

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a(s) parte(s) AUTORA ser 

intimada, por seu(s) advogado(s), para informar os dados bancários 

necessários à expedição do Alvará. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130025 Nr: 23020-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CURVO NETO, FGC - CONSULTORIA E 

ASSESSORIA PSICOLÓGICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA fls. 

94/95, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 954127 Nr: 2131-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BESSA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO, OI S/A, CASAS 

BAHIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5.23'3-B, DECIO FREIRE - OAB:56.543/MG, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Dessa forma, REJEITO a impugnação aos honorários periciais e homologo 

a proposta dos honorários periciais de fls. 286/295, determinando que a 

requerida efetue o depósito dos referidos honorários periciais no prazo de 

15 (quinze) dias. Havendo o depósito, cumpra-se o já determinado na 

decisão de fl. 258, intimando-se o perito para dar início aos trabalhos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1051603 Nr: 47224-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENCIA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289 SP, PAULO ROBERTO SANTORO 

SALOMÃO - OAB:199.085

 Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 889443 Nr: 22864-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO AUGUSTO SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTH 

BARUA - OAB:9208, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, fernando augusto vieira - OAB:7627A, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891406 Nr: 24145-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE, PASSADORE E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar o pagamento das parcelas do acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 752485 Nr: 4340-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO OTACILIO MONTEIRO, MLCVM, PRISCILLA 

CARBO VIZIOLE MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, bem 

como para que cumpra a obrigação de fazer, restabelecendo a prestação 

de serviços em sua totalidade.

Fica consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

No mais, substitua-se a capa do terceiro volume dos autos pela capa 

utilizada pela primeira instancia.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1087295 Nr: 4870-26.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENALDO APODACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GABRIELA PAES LEMES PAIVA - OAB:OAB/MT 

21650/O, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, VAGNER 

SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209

 Vistos, etc.

Para fins de esclarecimento, informo a parte autora que a perícia deferida 

em decisão saneadora de fls. 189/190, conforme mencionado na própria 

decisão, é do hidrômetro para “verificar a lisura das cobranças 

perpetradas em face do requerente”.

Desse modo, intime-se a parte autora para indicar assistentes técnicos e 

apresentar quesitos, conforme estabelece o art. 465, §1° do CPC, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Com ou sem manifestação, transcorrido o prazo, intime-se a empresa 

nomeada para que apresente proposta de honorários, também no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020798 Nr: 32321-60.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCOS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTEP BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE 

BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO REIS PROCÓPIO - 

OAB:149253/MG, VIVIAN LIMA LIMA VARGAS - OAB:97502/MG

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1124866 Nr: 20851-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA E GRECO LTDA EPP, LUIZ 

FERNANDO DE ALMEIDA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o lapso temporal da ultima petição apresentada pela parte 
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exequente, proceda-se a sua intimação para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, comprovando a publicação do edital, sob pena de 

extinção (Art. 485, III).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355489 Nr: 25983-17.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER SILVA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, VIVIANE CALIFANI MERINO - OAB:6373

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 331823 Nr: 2800-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIS CHAINÇA JÚNIOR, SILVIA DE 

SOUZA GOMES CHAINÇA, JOÃO RAFAEL GOMES CHAINÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte executada, intimada pessoalmente, deixou de 

ofertar manifestação (certidão de fl. 190) cumpra-se o despacho de fl. 

177 encaminhando-se estes autos á central de praça e leilão para as 

devidas providências.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1158482 Nr: 35284-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MIGUEL DAHER, CLEUMA FERREIRA DE 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA SANTANA DAHER - 

OAB:19.668, JOSÉ LUIS MALHEIROS OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:21.169/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A, 

RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - OAB:2221-A/DF, Tatiana Maria Mello 

de Lima - OAB:15.118/DF

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida ser 

intimada na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 

(cinco) dias, informar(em) os dados bancários (banco, conta, agência e 

CNPJ/CPF), necessários à expedição do Alvará dos valores a serem 

liberados (excesso de execução). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1202020 Nr: 5307-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA MAZETTO GALVAN, OSMAR 

LOURENÇO DA SILVA, LUIZ CARLOS GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido, 

tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da diligência. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1406176 Nr: 10346-40.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO IMIANI LOPES, DANIELA COSTA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) a ser expedido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 94859 Nr: 1951-94.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTÁCIO DE TOLEDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCÍLIO ACÁCIO SOBRAL, GERVÁSIO JOSÉ 

DA SILVA, NEUSA RIBEIRO DE ALENCAR SILVA, MARIA DAS DORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Intime-se o advogado dos requeridos para que se manifeste acerca da 

petição de fls. 370/371, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 172760 Nr: 21493-88.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁQPAR-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIL TERRA TERRAPLENAGEM E 

AGROPECUÁRIA LTDA, HÉLIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - OAB:OAB/MT 4589-B, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, JOSE WILZEM 

MACOTA - OAB:7481, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

RAFAELA GALESKI BELO - OAB:20401/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B, 

NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT, RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132-RO

 Intime-se pessoalmente a parte requerida por correspondência com AR, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, 

do CPC).

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142493 Nr: 27138-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LISBOA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO - OAB:6173, Jean Carlos de Albuquerque Nunes - 

OAB:16264/E, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

OAB:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido, 

tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da diligência. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 119440 Nr: 8093-41.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO MAZARELLO BOURET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO 

LTDA, MARLENE BARBOSA ASSUMPÇÃO, LINDOLFO ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, LEVI MACHADO 

DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT, MARELISE SPIESS - OAB:10204, 

ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, THAÍS 

HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 Intime-se pessoalmente a parte autora, por correspondência com AR, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, 

do CPC).

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127476 Nr: 15099-02.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAPIRAPUÃ COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, AMARO 

CÉSAR CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4.839-A/MT, ROSIMAR PINO ZORZIN - OAB:5908

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) aos autos, tendo em vista que 

a não localização da parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 25392 Nr: 5374-57.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR SUZETI DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18.100/MT, ANALADY CARNEIRO DA SILVA - OAB:9840/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 11322, JOÃO 

MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - 

OAB:5.645, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O, 

WOLNEY CESA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260

 Vistos,

Analisando os autos verifico que na petição de fls. 427/429 a parte 

requerente ALAIR SUZETI DA SILVEIRA informa que mesmo após o envio 

de ofício nº179/2019 para o Banco Mercantil do Brasil S.A determinando a 

vinculação do valor bloqueado na Conta Corrente nº 02-010683-7 para 

estes autos, o que até o momento ainda não foi cumprido.

Assim, expeça-se novamente ofício ao Banco Mercantil do Brasil S.A para 

cumprir a determinação, no prazo de 10(dez) dias, como consta do 

despacho de fls. 422.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706413 Nr: 519-83.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA EDITE DA SILVA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.040, WELLINGTON LUIZ DE CAMPOS - OAB:15.844-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 447348 Nr: 21300-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAKETHY REPRESENTAÇÕES S/S LTDA, MARCELO 

FRANCO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITI VINÍCOLA CERESER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.843, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KIRALY SANCHES 

- OAB:278.463, ELAINE CRISTINA OGLIARI - OAB:, ELEINE CRISTINA 

OGLIARI - OAB:131.875, RENE GUILHERME KOERNER NETO - 

OAB:187.158

 Vistos etc.

Ante a divergência entre as Partes com relação liquidação da sentença, 

remetam-se os autos a Contadoria Judicial a fim de promover os cálculos 

nos parâmetros da Sentença que ora se executada, analisando os 

documentos e pareceres elucidativos apresentados pelas partes.

Vindos da Contadoria, conclusos imediatamente os autos para decisão.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 739391 Nr: 36035-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHANE RAMOS LIMA JADALLH
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FRANCISCO SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro o pedido de fl. 146.

Com fundamento no art. 921, III, do CPC, suspenda-se o presente feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, na forma do § 1º do referido artigo.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, onde, decorrido o prazo de 

suspensão, se iniciará o prazo da prescrição intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 813028 Nr: 19510-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJANI URSINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada ADJANI URSINO 

DOS SANTOS, CPF nº. 735.359.901-49, RG nº 16484770 SSP/MT, 

residente e domiciliado na Rua Ademar der Barros, nº 613, CEP 

78.035-020, bairro Santa Isabel, Cuiabá-MT, nos órgãos de proteção ao 

crédito referente ao débito ora executado no importe de R$ 14.938,01 

(quatorze mil novecentos e trinta e oito reais e um centavo), devendo ser 

expedido ofícios ao SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, art. 

517, ss).

No mais, manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810709 Nr: 17206-67.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEIDE DE JESUS FRANÇA PEREIRA, RAIMUNDO 

MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9.995/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826552 Nr: 32470-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SAN RAPHAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEODITE LUIZA DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEODITE LUIZA DO ESPÍRITO SANTO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da devedora, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 512, §2° do CPC), efetuando o pagamento 

do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o 

débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o §1° do art. 523 do CPC VALOR DO 

DÉBITO: R$15.668,42 (quinze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e 

quarenta e dois centavos)

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se a devedora, via edital, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 512, §2° do 

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas. Não ocorrendo 

o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o §1° do art. 

523 do CPC.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY FERNANDA 

XAVIER BONFIM RAMOS, digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826552 Nr: 32470-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SAN RAPHAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEODITE LUIZA DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 840197 Nr: 44614-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUALBERTO CABRAL NETO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANA OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, 

INCORPORADORA BROOKFIELD MB EMPREEND. IMOBIL. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO HENRIQUE GALESSO 

SEROR - OAB:24.031, DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - OAB:16.377 MT, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Vistos.

 Se tratando da petição, conforme as fls. 372/373, e o valor depositado 

pelo exequente à fl.376, INTIME-SE o executado para manifestar-se 

referente ao depósito judicial no valor de R$ 1.557,24 (um mil quinhentos e 

cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

 Cumpra-se.

 Às Providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 845056 Nr: 48811-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DE FÀTIMA SALDANHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 
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DA SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, RAUL CLAUDIO 

BRANDÃO - OAB:19145/MT, TARCILA GRACIANI DE SOUZA - 

OAB:12.005/MT, UNIJURIS - Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade de Cuiabá - OAB:

 Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 943371 Nr: 56497-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M BASSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11.069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT, VITOR 

SHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NAAMAN KHOURI - 

OAB:4920/MT - Proc.

 Vistos,

Intime-se pessoalmente a parte devedora no endereço indicado às fls. 

120, por correspondência com AR, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do débito, acrescido de custas, 

nos termos do art. 513 §2º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116775 Nr: 17346-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

recolher o valor dos honorários periciais. Nada mais.

Citação

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1034442-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAS GRACAS COSTA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEISE CECILIA BATISTA SIQUEIRA (REU)

DAVI DA SILVA BATISTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1034442-73.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 60.000,00 ESPÉCIE: [Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, 

Reivindicação, Administração]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: JOSE DAS GRACAS COSTA DE 

AZEVEDO Endereço: RUA DOZE, QUADRA 19, RESIDENCIAL COXIPÓ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78090-370 POLO PASSIVO: Nome: LEISE CECILIA 

BATISTA SIQUEIRA Endereço: Lugar incerto e não sabido Nome: DAVI DA 

SILVA BATISTA Endereço: Lugar incerto e não sabido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ MATO GROSSO. IDOSO! Em cumprimento a certidão de ID 

28760615, vem respeitosamente apresentar o resumo dos fatos, bem 

como requerer o cumprimento da ordem judicial proferida por este juízo no 

ID: 27819887 . RESUMO! JOSE DAS GRAÇAS COSTA DE AZEVEDO, 

brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº. 0869713-2 SSP/MT, 

inscrito no CPF sob o nº. 073.773.042- 00, residente e domiciliado na Rua 

12, Quadra 19, Bairro Coxipó da Ponte na cidade de Cuiabá, vem mui 

respeitosamente através do seu advogado que ao final subscreve com 

escritório profissional localizado no rodapé, com fundamento legal na 

legislação em vigor apresentar AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA Em face de DAVI DA SILVA BATISTA, brasileiro, 

portador do RG 283-062 e CPF 395.822.561-68, residente e domiciliado no 

residencial São Carlos, apartamento 303, na cidade de Cuiabá – MT, e 

LEISE CECILIA BATISTA SIQUEIRA, brasileira, portadora do RG 312231 e 

CPF 515.214.102-01, residente e domiciliado no residencial São Carlos, 

apartamento 303, na cidade de Cuiabá – MT pelas razões de fato e de 

direito a seguir delineados: DOS FATOS O requerente da presente 

demanda, é proprietário do apartamento nº 303, localizado no segundo do 

Bloco 01, Avenida Jurumirim, situada no residencial São Carlos na cidade 

de Cuiabá – MT. (Matricula 96.041, folha 006 – 6º Serviço Notarial e 

Registro de imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária Cuiabá Mato 

Grosso). Desde da inauguração da Cohab e entrega do condomínio, o 

autor foi o primeiro morador do apartamento juntamente com sua família, 

conforme contrato de compra e venda, e investiu todo seu esforço para 

quitar integralmente o apartamento para proporcionar melhor comodidade e 

segurança para o mesmo e seus familiares. Segue anexo, documento da 

Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, a qual foi 

entregue aos primeiros moradores do bairro, cuja a data é 01 de novembro 

de 1990. (No referido documento consta assinatura do autor Jose e sua 

ex esposa Milena). Segue anexo ainda, Termo de quitação e autorização 

de escritura em nome do autor: JOSE DAS GRAÇAS COSTA DE 

AZEVEDO. Durante muitos anos o autor residiu com sua família no 

apartamento supra indicado, sempre de forma mansa e pacifica no local, 

imóvel adquirido na estrita boa-fé, fruto de muito trabalho, esforço e suor 

para conquista do imóvel próprio. Ocorre que devido a um sério problema 

de saúde de seu pai, precisou ir para o estado do AMAZONAS, (cidade 

natal) ajudar seu genitor para resolver questões de saúde, como já estava 

separado da sra. Milena e os filhos já eram adultos morando em casas 

diferentes, o autor confiou em um amigo Jose Antônio e sua esposa 3 

(pessoas simples e que na ocasião não tinha onde morarem), deixando o 

casal que cuidasse do local (apartamento) até que retornasse para 

Cuiabá. Apesar do esforço do requerente em cuidar e zelar pela vida do 

pai, infelizmente a mesmo faleceu e quando o autor pensou em retornar 

para cidade de Cuiabá, precisou ficar mais alguns meses no estado do 

Amazonas pois a situação clínica do Mãe, piorou e o mesma não tinha 

ninguém para orienta-la. Assim, o autor precisou cuidar também de sua 

mãe que ficou muito ruim com a perda do esposo e após alguns meses 

também veio a óbito. Excelência, não é preciso muitas palavras para 
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descrever que sem sombra de dúvida o autor ficou sem chão e sem 

psicológico para continuar a rotina diária. Ora a perda de um ente querido 

é ruim, imaginemos a perda de 02 entes fundamentais na vida de qualquer 

ser vivo (pai e mãe) em curto período de tempo como aconteceu na vida 

do autor, talvez não tenha palavras para colocar no papel a dor do 

mesmo. Como o autor confiava bastante na família que deixou zelando do 

apartamento, Jose Antônio e sua companheira) jamais imaginou que 

quando chegasse em Cuiabá teriam que enfrentar grandes problemas com 

o imóvel apartamento, a ponto de ser obrigado a movimentar ação judicial 

para reaver sua propriedade. Diversas vezes conversou com eles (Jose 

Antônio) pelo telefone e a resposta era de que tudo estava na normalidade 

que o mesmo poderia ficar tranquilo e acalmar para depois retornar para o 

Apartamento pois tudo estava sendo supostamente “cuidado”. Como se 

não bastasse todo a dor experimentado com a perda dos entes queridos, 

angustia e sofrimento, o autor foi obrigado a passar por outra provação 

em sua vida! A descoberta do câncer em sua vida, assim devido a 

condição de saúde, mais uma vez, foi obrigado a viajar para o outro 

estado visando zelar pela sua saúde e enfrentar o mal do câncer, que 

acabará de descobrir, se submetendo a realizar diversos tratamentos e 

quimioterapias, e confiando que estava tudo certo com os supostos 

amigos que se diziam estar zelando pelo apartamento. Atualmente o autor 

utiliza sonda urinaria (bolsa de drenagem que coleta a urina) diariamente, 

como pode ser observado. O autor rotineiramente tem que comparecer ao 

médico pois sua saúde é muito frágil. Quando o autor melhorou um pouco, 

buscou saber do apartamento, ocorre que o telefone de contato das 

pessoas que deixou residindo no local não estavam mais funcionando 

(ninguém atendia e a informação é de que o número não existia mais). 

Assim, foi na prefeitura para puxar os IPTUS do apartamento e ficou 

sabendo que os IPTUS não estavam sendo pagos, assim foi até o 

apartamento para saber o motivo pelo qual não estavam sendo pagos. 

Nessa oportunidade deparou com outra moradora (outra família) no 

apartamento, dizendo que eles eram os donos, depois que estava 

alugando e que se recusavam a sair do imóvel. O autor explicou que tinha 

toda a documentação do apartamento, mais não houve qualquer acordo. 

Eles não queria nem ouvir o autor, pois já havia outro proprietário. Quando 

retornou na prefeitura da cidade para saber o que constava neste órgão 

(documentação de propriedade) recebeu a informação que diversas foram 

a tentativas de outras pessoas (terceiros) buscarem retirar ou transferir a 

propriedade que sempre constou em nome de JOSE DAS GRAÇAS. 

Porém, somente o proprietário que poderia fazer esse procedimento, por 

isso não havia nenhuma modificação ainda. (Que a senhora LEISER 

CECILIA BATISTA SIQUEIRA esteve no órgão responsável (Eleonet 

Habitação Cons. Asses. Empresarial Ltda) e tentou pegar outro documento 

do apartamento, porem a documentação somente poderia ser entregue ao 

verdadeiro proprietário que sempre constou como JOSE DAS GRAÇAS. 

Por questões desconhecidas, a senhora LEISER BATISTA SIQUEIRA, 

alega ter comprado o apartamento dos posseiros (Jose Antônio e esposa) 

e assim, vendeu a DAVI DA SILVA, o qual resolveu alugar o imóvel e 

afirma ter a propriedade mais se recusa a mostrar documentação 

comprobatória. Excelência, antes de deparar com outra pessoa 

(totalmente desconhecida no apartamento) o autor jamais imaginou que já 

estava quase perdendo sua propriedade para terceiros, no entanto para 

sua decepção quando se dirigiu ao local, deparou com outra moradora no 

apartamento, e quando questionado por ele, a mesma informou que estava 

pagando o aluguel ao suposto proprietário sr. DAVI DA SILVA BATISTA, 

que afirmou ser, ele proprietário do apartamento acima descrito. Segundo 

relato do requerido Davi, o mesmo afirmou que comprou o apartamento do 

AGNALDO (corretor) que fica localizado na frente do São Carlos 

(condomínio). E por isso que começou a alugar para terceiro. Em outra 

data, disse que foi a senhora LEISER CECILIA BATISTA SIQUEIRA quem 

comprou do (Jose amigo que o autor deixou cuidando) e vendeu para o 

DAVI o qual começou a alugar o apartamento a terceiros, e afirma ser o 

proprietário do apartamento. O autor buscou conversar com o sr. DAVI DA 

SILVA BATISTA que afirma aos quatro ventos ser o proprietário e que se 

recusa apresentar documentação comprobatória. Diversas foram as 

tentativas para reaver seu bem, mas todas as tentativas restaram 

infrutíferas. Depois do autor ter se apresentado como legitimo proprietário 

do apartamento, a moradora (que relatou que alugava o apartamento) se 

mudou, e o senhor DAVI DA SILVA BATISTA retornou ao apartamento e a 

todo custo relata também ser o proprietário do apartamento nº 303, 

localizado no segundo do Bloco 01, Avenida Jurumirim, situada no 

residencial São Carlos na cidade de Cuiabá – MT, e se recusa a sair do 

imóvel, a ponto de ter ameaçado verbalmente o autor, caso este busque 

adentrar na residência. Assim, o autor não tem outra opção senão 

recorrer-se ao judiciário para reaver seu direito de posse do imóvel. E a 

fim de que possa entrar com segurança no seu apartamento e lá, usar, 

gozar ou até mesmo dispor da sua coisa. Ante todo o exposto, requer-se: 

Seja deferida ao autor da presente demanda assistência judiciária gratuita, 

com fulcro no art. 5º, LXXIV da Constituição da República e do art. 98 do 

Novo Código de Processo Civil, por se tratar de pessoa pobre na acepção 

da lei, de forma que o valor das custas irão onerar em muito seu 

orçamento mensal, uma vez comprovada a insuficiência de recursos. 

Requer que seja acolhida o LIMINARMENTE o pedido do autor Tutela 

Antecipada para ser determinado que o réu saia do apartamento em 

discussão, sob pena de Multa caso, haja o inadimplemento e 

consequentemente o autor possa retornar ao seu lar e possa usufruir, 

ainda que pouco da sua propriedade como autoriza a legislação em vigor. 

Requer que seja julgada totalmente procedentes os pedidos deduzidos na 

exordial, na fundamentação oferecida. Pugna pela Audiência de 

Conciliação, visando acordo amigável entre as partes. Requer provar o 

alegado por todos os meios de prova admitidos pelo direito, notadamente o 

depoimento pessoal da parte ré, sob pena de confissão, caso não 

compareça, inquirição de testemunhas arroladas ao final, juntada, 

requisição e exibição de documentos. Audiência de instrução e 

julgamento. Dá-se o valor da causa 60,000,00 (sessenta mil reais) a títulos 

fiscais. Nestes termos, Pede-se Deferimento. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro 

de 2020. CESAR AUGUSTO MAGALHÃES OAB/MT 3.237-B DECISÃO: 

Vistos. Peticiona a parte requerente postulando a citação dos requeridos 

por edital. DEFIRO o pedido de id. 17574647. CITE-SE os requeridos por 

edital, para que responda a presente ação, no prazo de quinze (15) dias, 

se quiser, conforme requerido, atentando-se para as regras contidas no 

artigo 256 do Código de Processo Civil. FIXO o prazo de 20 (vinte) dias 

para o edital. CONSIGNE-SE no edital que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Transcorrido in albis o prazo da resposta, NOMEIO curador 

especial o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Cuiabá – 

Campus Pantanal Shopping, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo 

ser a ele aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa. 

DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cuiabá, (data registrada no sistema). Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WASHINGTON HEDDER DE 

VASCONCELOS, digitei. CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008089-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO MACHADO FRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS NEVES JUNIOR (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 

1008089-93.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 2.620,65 ESPÉCIE: 

[Cheque, Correção Monetária, Juros]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: MARCIANO MACHADO FRAGA Endereço: RUA A, 14, Quadra 44, 

JARDIM BRASIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-508 POLO PASSIVO: Nome: 

RUBENS NEVES JUNIOR Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 2.620,65 e 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor 

embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 

penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: “Trata-se de 

ação monitória interposta por MARCIANO MACHADO FRAGA em face de 

RUBENS NEVES JÚNIOR, onde busca do reconhecimento e cobrança da 

dívida representada por um cheque de nº AA-000003 do Banco Itaú no 

valor de R$ 2.000,00 emitido em 13.07.2015. Referido cheque teve o 

pagamento frustrado, tendo sido devolvido pelo motivo ‘21’ (sustado). 

Dívida atualizada até a propositura da referida ação em 17.03.2017 no 

valor de R$ 2.620,65” Nestes termos, pede deferimento. Cuiabá – MT, 14 

de fevereiro de 2020. MARCELO FALCÃO FERREIRA OAB/MT 11.242 

DECISÃO: Ante a certidão de ID 16310005, expeça-se edital de citação de 

Rubens Neves Júnior com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC/2015, 

inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos 

autos. Faça constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses do réu. Deverá a 

parte autora promover a publicação do edital de citação em 1 (um) jornal 

de grande circulação, mediante comprovação nos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do 

CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por 

defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 

patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de 

Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o 

requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 

(art. 186 do CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o 

polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WASHINGTON HEDDER DE 

VASCONCELOS, digitei. CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002602-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PRIETO MELLO (AUTOR(A))

LIGIA PRIETO MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - MT2772-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adelina da Guia Ramos Oliveira (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE 

A L E X A N D R E  M A R T I N S  F E R R E I R A  P R O C E S S O  n . 

1002602-45.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: LIGIA 

PRIETO MELLO Endereço: RUA MINISTRO JOÃO ALBERTO, 137, ARAÉS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-580 Nome: BEATRIZ PRIETO MELLO Endereço: 

RUA QUATRO, 18, RESIDENCIAL SANTORINI, CUIABÁ - MT - CEP: 

78068-848 POLO PASSIVO: Nome: Adelina da Guia Ramos Oliveira 

Endereço: AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, 1733, - DE 1437/1438 

AO FIM, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-500 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO E INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: EDITAL PARA 

CITAÇÃO RESUMO DA INICIAL LIGIA PRIETO MELLO e BEATRIZ PRIETO 

MELLO, nos termos do artigo 1238 e § único do Código Civil propuseram 

AÇÃO DE USUCAPIÃO para obtenção da regularização do domínio sobre 

área urbana, sendo que as Requerentes mantém posse mansa e pacífica 

sem interrupção e qualquer oposição de imóvel urbano a partir das 

aquisições, há mais de 15 (quinze) anos no qual mantém residência e 
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atividade laboral com academia de preparo físico. A primeira aquisição em 

1997 foi de Eustachio Saulo Pimenta Neves e sua mulher conforme 

escritura lavrada no Serviço Notarial do 3º Ofício de Cuiabá MT, livro 

193-A folhas 62/63 e devidamente registrada na matrícula nº 73.316 do 

Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá MT, ora juntadas. A 

segunda aquisição em 1998 foi de Carmem Lúcia Rios conforme escritura 

lavrada no Serviço Notarial do 3º Ofício de Cuiabá MT, livro 193-A, folhas 

062/063 e devidamente registrada na matrícula nº 74.172 do Segundo 

Serviço Notarial e Registral de Cuiabá MT. No decorrer da aquisição da 

posse e propriedade as Requerentes introduziram várias benfeitorias, 

ampliaram as construções da residência que recebeu um andar superior, 

passando de 44m2 para 84,18m2 e ampliaram o barracão de 123m2 para 

444,65 m2, com a instalação de uma academia de preparo físico, inclusive 

com piscina coberta, conforme fotos. Em vista de divergências na 

cobrança do IPTU, as Requerentes fizeram medição da área ocupada 

registrando um excesso de 456,33m2 e sobre ele é cobrado o IPTU e para 

o qual pretendem a regularização dominial mediante a presente ação 

proposta com fundamentos nos artigos 1.238 e 1.243 do Código Civil, No 

memorial descritivo do excesso há apenas dois confrontantes do imóvel a 

ser usucapido, além das próprias autoras. São eles Adelina da Guia 

Ramos Oliveira e Escola Moitará Ltda. As Autoras são detentoras da 

posse mansa, pacífica, ininterrupta e com “animus domini” há mais de 15 

anos, fazendo do local moradia no imóvel residencial e espaço de atuação 

profissional na academia instalada. O memorial descritivo a seguir traz as 

características da área que se pretende usucapir, elaborado no local e 

pelo sistema de georeferenciamento por técnico habilitado: “MEMORIAL 

DESCRITIVO Proprietários: Ligia Prieto Mello, Propriedade: Lote Urbana 

Imóvel: Urbano, Locais: Rua Ministro João Alberto antiga Rua Cacimba do 

Leite, Nº 137 Bairro: Araés, Municipio: Cuiabá UF: MT, Área: 456,33 m², 

Perímetro: 111,37 m, Assunto: levantamento georeferenciado para fins de 

usucapião. DESCRIÇÃO: O perímetro do imóvel descrito abaixo, está 

Geo-referenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no março 

denominado M-02 de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema 

UTM - Datum SIRGAS2000, Este (X] 597.193,66 m e Norte (Y) 

8.276.666,92 m referentes ao meridiano central 57º00; daí, confrontando 

com Rua Ministro João Alberto, antiga Rua Cacimba do Leite, com azimute 

de 228º35'28" e distância de 13,77 m, segue até o marco M-03 de 

coordenada Norte (Y) 8.276.657,81 m, Este (X) 597.183,33 m; daí, 

confrontando com Ligia Prieto Mello, com azimute de 325º17'12" e 

distância de 31,84 m, segue até o marco M-07 de coordenada Norte (Y) 

8.276.683,98 m, Este (X) 597.165,20 m; daí, confrontando com Adelina da 

Guia Ramos Oliveira, com azimute de 47º46'09” e distância de 13,46 m, 

segue até o marco M-08 de coordenada Norte (Y) 8.276.693,03 m, Este 

(X) 597.175,17m; daí, confrontando com Beatriz Prieto Mello, com azimute 

de 121º58’11º e distância de 3,42 m, segue até o marco M-09 de 

coordenada Norte (Y) 8.276.691,22 m, Este (X) 597.178,07 m; daí, 

confrontando com Beatriz Prieto Mello, com azimute de 32º06'46" e 

distância de 7,36 m, segue até o marco M-10 de coordenada Norte (Y), 

8.276.697,45 m, Este [X) 597.181,98 m; daí, confrontando com Escola 

Moitará LTDA, com azimute de 141º13’49" e distância de 6,52 m, segue até 

o marco M-11 de coordenada Norte (Y) 8.276.692,37 m, Este (X) 

597.186,06 m; daí, confrontando com Ligia Prieto Mello, com azimute de 

233º31'51" e distância de 10,00 m; segue até à marco M-12 de 

coordenada Norte (Y) 8.276.686,42 m, Este (X) 597.178,01 m; Finalmente 

do marco M-12 segue até o marco M-02, (inicio da descrição), 

confrontando com Ligia Prieto Mello, com azimute de 141º15'03”, e 

distância de 25,00 m, fechando assim o perimetro acima 

descrito.Observações: A planta anexa é parte integrante deste memorial 

descritivo. Cuiabá/MT, 28 de Julho de 2016 ANDERSON APARECIDO 

RIBEIRO LEITE Técnico em Geomensura CREA 120614513-7 Código 

Credenciado EIO”. Devido ao lapso temporal que as Requerentes 

permanecem no excesso do imóvel onde mantém residência e atividade 

profissional, de acordo com os artigos. 1.238 e 1.243, do Código Civil, 

Requerem: a) - Que sejam NOTIFICADOS, por via postal, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município 

para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifestem sobre os pedidos: b) 

- Intimação do Ministério Público que se faz obrigatória no presente feito; 

c) A Citação por Edital dos confrontantes nominados no memoria! 

descritivo e dos que sejam incertos e não sabidos, para que se 

manifestem no prazo de 15 dias sob pena de concordância tácita com os 

pedidos; Ao final, seja a presente Ação julgada TOTALMENTE 

PROCEDENTE, reconhecendo e declarando o domínio sobre q área de 

456,33m2 referente no excesso encontrado e a consequente remessa da 

sentença e documentos, através de mandado, para o Serviço Notarial e 

Registral do Cartório do 2º Oficio - da 1º Circunscrição Imobiliária - da 

Comarca de Cuiabi/MT para o necessário registro. Todas as custas e 

despesas processuais serão suportadas pelas Requerentes. Além dos 

documentos ora juntados como a inicial, protestam provar O alegado por 

todos os demais meios em direito admitidos, em especial a juntada de 

novos documentos, vistoria judicial e oitiva de testemunhas à serem 

oportunamente arroladas tudo o que desde já Requerem. Dá-se a causa o 

valor de R$ 40.00,00(quarenta mil reais),Cuiabá, 25 novembro de 2016 p.p. 

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB/MT 2772-A. São os termos nos quais 

pede deferimento p.p. Afonso Henriques Maimoni OAB/MT 2.772-A 

DECISÃO: Vistos etc. Trata-se de ação de usucapião proposta por Ligia 

Prieto Mello e Beatriz Prieto Mello. Foi procedida a intimação da parte 

autora para informar o polo passivo da demanda. A parte autora, em 

manifestação de ID. 28025919, indicou como polo passivo da demanda 

Adelina da Guia Ramos Oliveira. Desta feita, conforme já determinado no 

ID. 17742625, CITEM-SE a parte requerida e todos confinantes na forma do 

art. 246, 3º. CPC, para apresentarem a defesa que quiserem, se lhes 

aprouverem, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335), e, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, da requerida e interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (CPC, arts. 246, §3º, e 257, III). Cumpra-se 

expedindo o necessário. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

WASHINGTON HEDDER DE VASCONCELOS, digitei. CUIABÁ, 10 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009629-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN SILVA DUARTE (AUTOR(A))

IZABEL CAMILA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT23448/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Erasmo Carlos (REU)

HELEN VANESSA QUINTANA PEREIRA (REU)

VIRGILIO ROSA JUNQUEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE 

A L E X A N D R E  M A R T I N S  F E R R E I R A  P R O C E S S O  n . 

1009629-11.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 42.300,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: IZABEL CAMILA DE PAULA Endereço: RUA SÃO 

LUIS, 497, - ATÉ 537/538, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-515 Nome: 

WILIAN SILVA DUARTE Endereço: RUA SÃO LUIS, 497, - ATÉ 537/538, 

LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-515 POLO PASSIVO: Nome: ERASMO 

CARLOS Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO: ERASMO CARLOS, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ajuizada por 

WILIAN SILVA DUARTE e IZABEL CAMILA DE PAULA em face de HELEN 

VANESSA QUITANDA PEREIRA, VIRGILIO ROSA JUNQUEIRA e ERASMO 

CARLOS. Para tanto, afirmam que efetuaram a permuta do veículo FIAT 

UNO, COR PRETO, ANO 2011/2012, PLACA NTZ-7482 por outro automóvel 

FIAT UNO, COR VERMELHO, ANO 2017/2018, PLACA BBK-0873. 

Realizada a troca sustentam que decidiram efetuar a compra de um 

veículo FIAT TORO, COR BRANCO, ANO 2016/2017, PLACA QBL-0610, 

cujas negociações foram realizadas com “Erasmo Carlos” (nome falso). 

As partes firmaram contrato no qual entregariam o veículo FIAT UNO, COR 

VERMELHO, ANO 2017/2018, PLACA BBK-0873 ao vendedor “Erasmo”, 

pagando uma diferença de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos 

reais). Na data da entrega o Sr. Wilian Silva Duarte se encontrou com o 

“filho do Erasmo” e realizou transferências bancárias no valor de R$ 

8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em favor de HELEN VANESSA 

QUINTANDA PEREIRA e R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais) em favor 

de VIRGILIO ROSA JUNQUEIRA. Sustentam que após levar o veículo para 

realização de vistoria, foi abordado e preso por uma equipe de policiais, 

sob o argumento de que o automóvel havia sido clonado e estava com 

ocorrência de roubo/furto ocasionando sua prisão por receptação. Assim, 

se deram conta que caíram em um golpe de um grupo criminoso em que os 

réus são participes. Por tais fatos, pretendem o deferimento da tutela de 

urgência para determinar o arresto nas contas físicas pessoais dos réus 

da quantia que for encontrada para satisfação do crédito dos autores e 

caso resulte infrutífera, seja realizada a busca de bens através do 

Renajud e registro de protesto contra alienação do bem caso a busca seja 

positiva. DECISÃO: Considerando que não foi possível realizar a citação 

de todos os requeridos bem como, que não haverá tempo hábil para o 

cumprimento das respectivas diligências para o comparecimento das 

partes a sessão de conciliação, determino o cancelamento da audiência 

designada para o dia 03/06/2019, às 10h30min (Sala 04). Outrossim, 

verifico as duas citações expedidas foram direcionadas ao endereço do 

requerido Vírgilio Rosa Junqueira, desta feita, expeça-se novo mandado 

de citação em nome da ré HELLEN VANESSA QUINTANA PEREIRA cujo 

endereço é Rua Ulisses Cuiabano, n° 380, Bairro Poção, Cuiabá/MT, CEP 

78015-625. Defiro o pedido de citação do réu "ERASMO CARLOS" por 

edital, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC. 

Concedo aos requerentes o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, 

nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso II do 

artigo 257 do NCPC. Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado 

no átrio do fórum. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

WASHINGTON HEDDER DE VASCONCELOS, digitei. CUIABÁ, 10 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009343-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR JESUS PIMENTA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010525-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B.L. DE OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA REIS CARNEIRO OAB - MT27229/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010525-20.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

B.L. DE OLIVEIRA - ME REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais. Advirto que o não 

atendimento de tal providência acarretará no cancelamento da distribuição 

(art. 290, do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010591-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010591-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010586-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010586-75.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010585-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010585-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010626-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010626-57.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA JOSE LINA DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos documentos hábeis a 

comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser 

indeferida a justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – 

MT, 10 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004214-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004214-13.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL EXECUTADO: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA Cite-se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009327-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO ENEAS PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEWRI REBESCHINI DE LIMA OAB - MT15911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009327-45.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAMAO ENEAS PEREIRA DE LIMA EXECUTADO: LOURINIL LAURA NUNES 

DE BARROS Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 
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ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010662-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJEYMISSON AMANCIO DA SILVA OAB - MT25710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REU)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010662-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO MARTINS CAMILO REU: KROTON EDUCACIONAL S/A, 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Analisando os autos verifica-se que 

a petição inicial está endereçada ao Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cuiabá. Assim, determino a remessa destes autos ao Distribuidor para 

redistribuição ao Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 10 de março de 

2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010709-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENO RODRIGUES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010709-73.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA REU: BENO RODRIGUES DE SOUZA 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos documentos hábeis a 

comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser 

indeferida a justiça gratuita; ii) Junte aos autos o comprovante de 

residência Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 10 de 

março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009964-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMAR PEREIRA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009964-93.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JBS S/A EXECUTADO: DINAMAR PEREIRA DE SOUZA - ME Cite-se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049934-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDMARA SILVA VASSOLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049934-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIDMARA SILVA VASSOLER REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 
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julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012642-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012642-18.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROQUE DA SILVA LEITE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca da petição de ID 30022582. Cumpre-se. 

Intime-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034205-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SILVA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034205-68.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WANDERSON SILVA DA CRUZ EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do pagamento da 

condenação noticiado em ID 30027015. Cumpre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008897-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO ALBERTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008897-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSIVALDO ALBERTO SILVA REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED 

- COOPERATIVA CENTRAL Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c 

Danos Morais ajuizada por ROSILVALDO ALBERTO DA SILVA em face de 

CENTRAL NACIONAL UNIMED. Alega o autor que, em razão de sequelas 

em seu membro inferior direito decorrentes de poliomielite infantil, 

apresentou lesão em seu pé esquerdo, diante do esforço para conseguir 

se equilibrar, pelo que, em 07/12/2018, o médico que o acompanha, Dr. 

Renato Evangelista, solicitou via guia de internação, nº 74725950, com 

validade até 25/03/2019, o procedimento cirúrgico de que necessita. 

Afirma que, após a solicitação, foi informado de que ainda faltava a 

apresentação do laudo médico especificando o motivo da cirurgia, o que 

foi obtido no dia 24/01/2019. Todavia, em 04/02/2019, ao se deslocar até o 

hospital ortopédico, a requerida já havia cancelado a respectiva guia de 

solicitação de internação, não obstante seu vencimento somente em 

25/03/2019. Sustenta que, diante do cancelamento, entrou em contato com 

a requerida em Cuiabá para verificar o que havia acontecido, pois já 

tinham autorizado o procedimento cirúrgico, mas em resposta a ré 

argumentou que o respectivo cancelamento teria ocorrido pela Unimed São 

Paulo, em razão da não inserção do laudo junto à guia de solicitação pela 

Unimed Cuiabá. Aduz, por fim, que entrou em contato com a empresa ré, 

nos dias 18/02/2019 e 25/02/2019, mas esta teria informado que não teve 

a respectiva autorização para a realização do procedimento. Requer, em 

sede de liminar, a concessão da tutela específica para determinar que a 

empresa ré autorize os procedimentos solicitados pelo seu médico 

responsável, e materiais necessários para a realização da cirurgia. 

DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, 

identifico a probabilidade do direito, notadamente pelas informações que 

constam na lista de internação e nas guias de solicitação de internação Id. 

18405816, cujo teor demonstra, prima facie, que o médico Dr. Renato 

Evangelista Prezotto solicitou o procedimento cirúrgico de que o autor 

necessita – conforme Relatório Médico juntado no Id. 18405817 –, todavia, 

este pedido teria sido cancelado pela requerida, ante a não inserção de 

laudo médico junto à guia de solicitação pela Unimed Cuiabá, consoante os 

protocolos de atendimento informados na petição inicial. O perigo de dano 

decorre do risco de agravamento da lesão que acomete o pé esquerdo do 

autor, podendo inclusive impedi-lo de deambular e, assim, exercer suas 

atividades. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido liminar para determinar que a requerida 

autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, os procedimentos médicos e os 

materiais para a realização da cirurgia de que o autor necessita, conforme 

solicitado pelo médico Dr. Renato Evangelista Prezotto (Id. 18405817). Para 

o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 10 de junho de 2019, às 10h00min – Sala: 

Conciliação 3, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041431-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ASSUNCAO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041431-27.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSIANE ASSUNCAO LEITE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043905-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043905-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES MIRANDA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar acerca do pagamento da condenação 

noticiado em ID 29760648. Cumpre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023514-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE BENEDITA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023514-63.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KATIANE BENEDITA DA SILVA EXECUTADO: CONCREMAX CONCRETO 

ENG E SANEAMENTO LTDA Intime-se o devedor, para pagar o débito no 

prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024140-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEJAN MARTINS GUSMAO (EXECUTADO)

HELIO GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024140-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

EXECUTADO: HELIO GONCALVES DOS SANTOS, ADEJAN MARTINS 

GUSMAO Em razão da certidão (Id. 22771780), nomeio o Defensor Público 

Estadual para que promova a defesa dos requeridos nos presentes autos, 

bem como acompanhamento do processo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055613-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO DONIZETE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055613-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EXPEDITO DONIZETE ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 
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órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010395-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHIQUETOSAS CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EMBARGADO)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA 

(EMBARGADO)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EMBARGADO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

 

Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, 

querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009327-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO ENEAS PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEWRI REBESCHINI DE LIMA OAB - MT15911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009964-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMAR PEREIRA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015373-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015373-84.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: 

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP Defiro o 

pedido de penhora dos imóveis indicados nos Id. 21292321 e 21292322, 

para tanto determino a expedição de termo de penhora, cabendo a 

exequente a averbação no registro imobiliário competente (art. 844 CPC). 

Expedido o referido termo, intime-se a parte executada para querendo 

manifestar no prazo legal. Decorrido o prazo sem manifestação, 

proceda-se a avaliação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034121-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRYBLE SPORTS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NFA INTERMEDIACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034121-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DRYBLE SPORTS LTDA - ME REU: NFA INTERMEDIACOES LTDA O autor 

pugna pela citação por edital da parte requerida. Indefiro o pedido, de 

citação editalícia em razão de tratar-se de citação ficta, que tem o objeto 

evitar nulidades processuais, quando o réu não é localizado em outros 

meios de citação, o que não é o caso dos autos. O autor deve esgotar os 

meios disponíveis de localização de novos endereços da parte requerida, 

e após informar a este juízo no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030281-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAUZA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT13859-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO MIRANDA (EXECUTADO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030281-20.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAUZA DA SILVA OLIVEIRA EXECUTADO: PEDRO PAULO MIRANDA, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO A autora é 

beneficiária da justiça gratuita, assim está dispensada de pagar a metade 

do valor da perícia. Intime-se o Embargante para depositar o valor da 

metade da perícia, que ora reduzo para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no 

prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos. CUIABÁ, 3 de dezembro de 

2019. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011214-69.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011214-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA EXECUTADO: A D S 

CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP Defiro como pede a empresa 

exequente no ID 26714167. Expeça-se mandado de penhora e remoção do 

veículo, bem como ordem de arrombamento, se for necessária. CUIABÁ, 

10 de março de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010848-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CLODOVI PAIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO BELOTTI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010848-25.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MIGUEL CLODOVI PAIM EXECUTADO: PAULO ROGERIO BELOTTI DE 

SOUZA Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: I) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049238-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO DIAS DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1049238-98.2019.8.11.0041 

Autor: ARMINDO DIAS DE AMORIM Réu: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO JOSE LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 30/06/2020, às 12h30, Sala 5, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, da data 

da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726873 Nr: 22708-55.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JOÃO DA SILVEIRA, GILCE MARIA DE ASSIS E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO LEITE GATTASS ORRO, 6º SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO, MARCO 

AURÉLIO DA SILVA, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, MANUEL MÁRCIO 

VIANA MARTINS, PAULO AFONSO MIRANDA VILELA, ARAKEN LOTUFO 

FERRAZ DE OLIVEIRA, MARISA MOCKER MARQUES, MOISES KIM, MERLY 

HEIDELIND KIM SGUAREZI, MICHELY ELIANE KIM DE OLIVEIRA, MARIA 

CRISTINA LAURA MARTINS KIM, MARCOS ANTÔNIO SGUAREZI, MARCOS 

KIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - 

OAB:20.149-O, CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - OAB:5.668/MT, 

KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:MT 20778, LISIANE VALÉRIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9358/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT, ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3.990/MT, DANIEL MELLO 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 11386, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT, HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - OAB:OAB/MT 

18.342, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2.809, JULIO TARDIN - OAB:4479, 

LIDIANE SILVA PEREIRA - OAB:15867, LUCAS BONATO AMORIM - 

OAB:18.748, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:4.497/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS KIM, Cpf: 25108387253, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Cuida-se a demanda de ação de anulatória de escritura 

pública com reintegração de posse, aquisição por acessão da construção 

e indenização por danos morais e matérias, sustentando os autores, em 

brevíssima síntese, que em 07/08/1990 adquiriram os lotes n° 08 e 09, da 

quadra XXVIII, Jardim Aclimação, matrículas nºs 33.702 e 33.703, do 

Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT, mediante escritura pública de compra 

e de venda. Ocorre que, no dia 02/06/2009, os autores foram 
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surpreendidos com a existência da construção em seus imóveis e, ainda, 

com a transferência, via de escritura pública, eivada de falsificação 

grosseira, inicialmente ao requerido Manuel Márcio Viana Martins e, ao 

depois aos demais requeridos. Ao final pugnam pela procedência do 

pedido inicial, para anular as escrituras públicas, bem como condenar os 

requeridos ao pagamento de danos morais e materiais, além de custas e 

honorários advocatícios.

Despacho/Decisão: Cite-se por edital o requerido MARCOS KIM (CPF nº 

251.083.872-53), com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos 

e formalidades legais, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, 

certificando-se nos autos.Faça constar no edital de citação que, 

ocorrendo revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 

interesses da empresa ré.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evana Castella, digitei.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171426 Nr: 40757-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAWANA DRESIK FERREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET ILKA BRANDÃO, ILKA IZABEL 

BRANDÃO ESPINDOLA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO 

LOUREIRO - OAB:OAB/MT 12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

de fls.163/216, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8362 Nr: 3064-54.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMELGO ENG. IND. E COMÉRCIO LTDA., 

Romes Nunes de Freitas, ELIZABETH MACEDO GONCALVES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 391, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19468 Nr: 11961-95.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT BEREICH 

MEDIZINISCHE TECHNIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE CUIABANA DE RADIOLOGIA 

LTDA., PEDRO JOSÉ ASSUNÇÃO MAGALHÃES, SANDRA MARIA MAX 

MOURA, JOELMA VEIGA DA SILVA MAGALHAES, RUBENS DARIO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA 

NETO - OAB:4.611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430, Victor Humberto da Silva Maizman - OAB:4501/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045159 Nr: 43972-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GAIVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDEN A. S. MORAES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066213 Nr: 53786-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA JESUS TRISTÃO, UNIMED PORTO 

ALEGRE/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - 

OAB:17251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JÚNIOR - OAB:7.167, JÚLIO CESAR GOULART LANES - OAB:13.329- A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1067350 Nr: 54218-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA NEVES LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intime-se a parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze)dias, 

acerca da petição de fls. 164/168. Intimi-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068237 Nr: 54619-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA 

LTDA, ASSISTENCIA TECNICA NOKIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121541 Nr: 19482-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE ALBUQUERQUE CORREIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 21.040/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017230 Nr: 30677-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DOS SANTOS OLIVEIRA TRANSPORTES 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877890 Nr: 15377-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZY KELLY DA SILVA RONDON, ANTONIO FERREIRA 

DE SOUZA, ANA MARIA BEZERRA, MARILEIDE CRESTANI RAIMUNDO, 

FUNDAÇÃO ABRIGO DO BOM JESUS, WALCY PEREIRA MIRANDA, 

CLAUDIANE PEREIRA MIRANDA, TANIA TEREZINHA LONDERO VILLETTI, 

ELVINA JORGE DO CARMO DO BRITO, LARISSA SILVA RONDON, 

MARIANE PEREIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20.944-O, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono o feito, e intimo as 

PARTES AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para manifestarem sobre o laudo pericial de fls. 711/744, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 886090 Nr: 20582-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELY CRISTINA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Ante a informação de que a parte executada se encontra em processo de 

recuperação judicial, o feito deverá ser extinto, sem resolução meritória, 

em virtude da novação creditícia, devendo o procedimento para 

recebimento do crédito referente aos presentes autos ser realizado junto 

ao Juízo da Recuperação Judicial.

Neste sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) – grifo nosso.

Ante o exposto, com suporte no acima mencionado, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 924, III do CPC.

Outrossim, defiro a expedição da guia de habilitação de crédito em favor 

da parte exequente, fornecendo as cópias necessárias para tanto.

Publique-se. Intimem-se. Arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 732000 Nr: 28151-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA THEREZA PLEIN PELEGRINI, ELDA DA SILVA, 

AIRTON LEMES DA SILVA, AMILTON LEMES DA SILVA, ENIO PELEGRINI, 

ALFREDO PELEGRINI, ODEMAR LUIZ CONSALTER SCHENATTO, OSMAR 

CONSALTER SCHENATTO, VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO, 

ALEIXO SCHENATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Dessa forma, ACOLHO a impugnação para excluir a multa de 10% e seus 

reflexos do cálculo do valor devido e HOMOLOGO o cálculo do impugnante 

de fl. 246, fixando o valor devido em R$ 132.467,94.Com relação à 

penhora no rosto dos autos de fls.212/216, verifica-se que os executados 

são Monte Azul Madeiras Ltda e Odemar Luiz Consalter 

Schenatto.Contudo, ainda que Odemar Luiz Consalter Schenatto tenha 

sido parte nos autos, seu crédito se esgotou com o levantamento 

realizado em 25/11/2011 (fl.140), posto que no cálculo homologado de 

fl.160/177 somente apurou diferença a receber dos autores Alfredo 

Pelegrini e Aleixo Shenatto.Portanto, oficie-se ao Juízo da Justiça Federal 

da Subseção Judiciária de Sinop, referindo-se ao processo 

0004010.02.2008.4.01.3603 (SEI 3873.76) em que são executados Monte 

Azul Madeiras Ltda e Odemar Luiz Consalter Schenatto, informando que 

Monte Azul Madeiras Ltda não é parte nestes autos e que não há crédito a 

receber em nome de Luiz Consalter Schenatto.Publique-se e decorrido o 

prazo recursal expeça-se alvará dos créditos remanescentes de Alfredo 

Pelegrini e Aleixo Schenatto, no importe de R$ 132.467,94, mais os 
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acréscimos (modalidade parcial mais rendimentos), na conta indicada à 

fl.264.Intime-se o impugnante Banco Bradesco S/A para que informe os 

dados necessários para a liberação do valor remanescente relativo ao 

excesso de execução em seu favor e, uma vez informado expeça-se 

alvará do valor remanescente para o impugnante. .Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá - MT, 05 de março de 2020.Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955005 Nr: 2607-55.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIERO, LIGIS LINS BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, LUDOVICO 

ANTONIO MERGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB:214.918, 

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERIDO, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1105963 Nr: 12926-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE ARRUDA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:OAB/MT 19.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO JUNIOR - OAB:25057/O, CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242289/SP, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO 

- OAB:199.085SP

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Torno sem 

efeito a decisão liminar às fls. 50/51.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, 

§ 2º, do CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 98, 

§3º, do CPC/15, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.Transitada 

em julgado a sentença, não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá – MT, 05 de 

março de 2020.Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1109072 Nr: 14293-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO INÁCIO DA CONCEIÇÃO, ISABEL MARIA 

DA SILVA NASCIMENTO, ADÃO MILTON RODRIGUES, GONÇALINA 

RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, BENEDITA QUEIROZ DA COSTA, JOSUÉ 

PINTO SAMPAIO, EVERTON CARNEIRO DE SOUZA, FRANCISCO 

TAVARES FILHO, BENILDE PEREIRA DE ARAUJO TAVARES, ZENI ALVES 

RODRIGUES, IVONE ALVES DE PAULA, ERACILA DE ANDRADE, 

BENEDITO DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVÃO - 

OAB:73.825/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - 

OAB:10.114, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 A Caixa Econômica Federal manifestou-se às fls. 618, reiterando o pedido 

de remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá, 

para que lá seja apreciado seu pedido de admissão nesta ação como 

substituta da parte ré ou, em pedido subsidiário, como litisconsorte 

necessário ou, ainda, como assistente da parte ré.

Sustenta que a Lei 13.000/2014 dispõe que a representação do SH/FCVS 

compete exclusivamente à CEF e o risco de prejuízo ao FCVS, mediante o 

esgotamento do FESA, que anteriormente, pelo entendimento do STJ, 

deveria ser demonstrado, passou a ser presumido, na medida em que o 

§1º do artigo 1º-A determina o ingresso da CAIXA na qualidade de 

representante do FCVS em todas as ações que representem risco ou 

impacto ao FCVS ou às suas subcontas.

Alega que, se antes até se podia admitir a existência de alguma dúvida 

sobre a legitimidade da CAIXA (FCVS) para integrar a lide nos casos em 

que se debate cobertura securitária de contratos do SFH, agora tal dúvida 

não mais persiste, eis que seu interesse e legitimidade decorrem de 

expressa e, portanto, inequívoca disposição de lei que, entre outras 

coisas, determina que a ação relativa aos autores que tem vinculação com 

apólices públicas deve ser remetido à Justiça Federal.

Ainda, a ré, em sua contestação, suscita a necessidade da intervenção 

da CEF na lide, em litisconsórcio passivo necessário.

Diante disso, tendo em vista que este juízo, conforme a Súmula 150 do 

STJ, não é competente para decidir sobre o ingresso da CEF na lide, 

DEFIRO o pedido e determino a remessa dos autos para uma das Varas da 

Justiça Federal de Cuiabá-MT, com as devidas baixas.

Intimem-se.

Cumpra-se, dando-se as baixas devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1172819 Nr: 41220-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA GIL DIAS, FATEX CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE SELLA SIMÕES - 

OAB:20639/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10126/MT, CÂNDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO - OAB:25057-MT, CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - 

OAB:OAB/SP 242289, CLAUDINÉIA FRANCISCA DIAS - OAB:17669, 

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - OAB:9494, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7725, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:OAB/MT 

13754-B, MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO - OAB:21181-O, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:OAB/MT 13411-A, RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT, 

VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209, YWANNES PEREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 22201-O

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, na qual as partes informam, por 

meio da petição às fls. 341/343, que se compuseram amigavelmente.

Assim, a sua homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre 

as partes, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma acordada.

No mais, tendo em vista que o acordo foi protocolado após o agendamento 

da data para início da perícia, mas antes da sua realização, indefiro o 

pedido formulado pela empresa nomeada perita do Juízo – consistente no 

levantamento da quantia de 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

periciais –, até porque, embora a citada empresa tenha juntado um 

comprovante de cancelamento de passagem no bojo da petição de 

fls.347/348v, não demonstrou que o suposto comprador do bilhete seja, de 

fato, profissional ligado aos seus quadros, nem mesmo que não 

dispusesse de outro profissional habilitado a realizar o exame pericial na 

data aprazada.

Expeça-se Alvará em favor da requerida, para levantamento dos valores 

depositados a título de honorários periciais (fls. 319/320), devendo ser 

observados os dados bancários informados à fl. 343.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160503 Nr: 36144-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA LUSIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA TABORDA, FELIPE TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH AIARDES - 

OAB:15.463/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38752 Nr: 18579-56.2001.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÔNIO FERREIRA FILHO - ME, PEDRO 

FERREIRA FILHO, IRACI VILELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge de Moraes Filho - 

OAB:3964/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14783 Nr: 12466-57.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERANTES IMPERIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ROBERTO D. DE SÁ - 

OAB:15154/GO, SIMONE SILVEIRA SANTOS - OAB:34045, SIMPLÍCIO 

JOSÉ DE SOUZA FILHO - OAB:9.120/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAETANO BERENGUER - 

OAB:321.744-A/ SP, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FABÍOLA PASINI - OAB:5033-OAB/MT, LUCIANA 

SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, ROBER CESAR DA 

SILVA - OAB:4.784-B/MT, SERGIO BERMUDES - OAB:33031-A/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386422 Nr: 22124-56.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR DE SOUSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780188 Nr: 33710-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO DE LUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:OAB/MT 852, FABIO YEGROS PEREIRA - OAB:8.574, MARIO 

LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, para republicar o despacho de fls. 299, tendo 

em vista que foi determinada a republicação no despacho de fls.309:

“Despacho de fls”: 299 Oficie-se o Juízo da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário desta comarca para que providencie a disponibilização 

dos valores penhorados no rosto dos autos (Processo nº 

11306-26.2001.811.0041 - Código 18973), conforme informações da 

certidão do Oficial de Justiça às fls. 274/275.

Outrossim, intime-se o executado para manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 289/298, no prazo de 15 (quinze) dias..”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768459 Nr: 21352-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CORRAL MORALES, SERGIO DONIZETI 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA CARVALHO SELL, EVANDRO CORRAL 

MORALES, GISELLE CARVALHO SELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12.739, 

SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORRAL MORALES 

- OAB:7641-B/MT, RICARDO BASSO - OAB:12.739, SÉRGIO DONIZETI 

NUNES - OAB:2420-B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as EXEUTADAS, Sara Giselle Carvalho 

Sell e Giselle Carvalho Sell na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para apresentar dados bancários para expedição do alvará, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823484 Nr: 29583-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRUS TRANSPORTES LTDA, CARLOS LUNA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054108 Nr: 48379-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO JOSE FERRAZ, WALDINEIA CRISTINA 

CONCEIÇÃO FEHLBERG FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO JOSE FERRAZ, WALDINEIA 

CRISTINA CONCEIÇÃO FEHLBERG FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:13.440-A, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15302-MT, EDISON 

PEREIRA PRADO - OAB:14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-MT, EDISON PEREIRA PRADO - OAB:14.521

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055135 Nr: 48833-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BOESING LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83.492/ MG, LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 964490 Nr: 6732-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAEDER BATISTA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATINUSS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, NATALINO BERTIN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - 

OAB:11.866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO JORGE CAVALHEIRO - 

OAB:199.273, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 Indefiro o pedido de aplicação da multa, tendo em vista a certidão do 

oficial de justiça de fl. 531.

No mais, intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar novo endereço do executado a fim de proceder a penhora.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1100457 Nr: 10749-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON WILLIAN DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA JANGADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido para oficiar à JUCEMAT, eis que os dados almejados não 

estão sob sigilo. Ademais, compete à parte exequente indicar os sócios da 

executada aptos a serem atingidos pela eventual desconsideração da 

personalidade jurídica.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898864 Nr: 28961-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSPT, DAYANE MONIKE DE SOUZA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA - OAB:9.172-B, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 397/399, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 836648 Nr: 41593-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SOLERO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Defiro o pedido de fl. 303/305.

 Expeça-se certidão para habilitação de crédito no valor de R$ 62.228,31 

(sessenta e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos), 

visto que efetuada penhora no rosto dos autos nº 

0005669-76.2013.8.01.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível de Rio 

Branco/AC.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 715600 Nr: 9611-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON NEVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DA SILVA SOUZA, JORGE 

MONTEZUMA DE MORAES, ALENCAR VIEIRA MUNDIM, MARIA 

APARECIDA BORGES MONTEZUMA, SIMONE DA SILVA SOUZA, CLEUZA 

CASTORINA MUNDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LEILA 

MARIA DE ALMEIDA - OAB:9235/MT, SEBASTIAO MOURA DA SILVA - 

OAB:2863/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 II - Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito e 

manifestar-se sobre o ofício de fls. 368verso, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 713033 Nr: 7415-45.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FORSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO MIGUEL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - 

OAB:14246/MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9.793

 Indefiro o pedido de fl. 344, uma vez que inexiste nos autos informações 

que a empresa do executado se trata de firma individual ou de outro tipo 

de pessoa jurídica.

Ademais, a pessoa jurídica não compõe o polo passivo da demanda, 

portanto, a penhora não pode recair sobre os bens de terceiros.

 Assim, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 441718 Nr: 18091-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSERVE SERVIÇOS PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECARRERA LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

LTDA, JOSE NIVILI PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido da parte exequente de fl. 206.

Expeça-se ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, para que informe a 

existência de eventuais valores oriundos de cotas de consórcio, 

investimentos imobiliários, ações ou outras aplicações em nome do 

executado.

 Com a resposta, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 357326 Nr: 27683-28.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA MARIA DE MATOS, ANTONIO LEITE DE 

MORAES, BENEDITO LEMES, BERNARDINA DEODATA GONÇALVES, 

CECILIA MARIA DE OLIVEIRA ROSA, CELINA MEDRADE VIEIRA, CELSO DE 

ALMEIDA, JOAO AMERICO DOS SANTOS, JOAO FRANZIN, JOSÉ 

MACHADO DE OLIVEIRA, JOSEFA LUIZA DE LIMA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676, ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - OAB:27215/SP, NELSON 

LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP, Rosangela Dias Guerreiro - 

OAB:48812/RJ, VIVIANE AGUIAR - OAB:77634/MG

 Trata-se de Ação Ordinária interposta por ALBINA MARIA DE MATOS e 

outros em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS.

Julgada improcedente a presente ação (fls. 1218/1222), os autores 

apelaram (fls. 1224/1242), contudo, foi negado provimento ao recurso 

consoante acórdão (fls. 1262/1266), transitando em julgado em 

30/09/2019 (fl. 1266verso).

Intimidas as partes, a autora requereu o prosseguimento do feito e a 

requerida o arquivamento.

Considerando o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 63697 Nr: 3550-29.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON NOGUEIRA COSTA, MARCOS MARTINHO 

AVALLONE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490/MT, REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT, MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO - 

OAB:16.287/MT

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 718/719, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Ante o total cumprimento do acordo, certifique-se o trânsito em julgado, 

dando-se baixa da penhora noticiada nas fls. 718/719, e arquive-se na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 5 de março de 2020.

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 334621 Nr: 5260-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMALIO ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA DE COMUNICAÇÃOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 Expeça-se alvará dos valores depositados em favor da parte exequente, 

observando-se os dados bancários indicados em fl. 478.

Aguarde-se o pagamento da última parcela, e voltem-me os autos 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1455663 Nr: 2499-50.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CESAR ROCHA ZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 13.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença que, embora endereçado 

aos autos da ação de obrigação de fazer nº 27556-12.2016.811.0041 

(Cód. 1140353), foi autuado e distribuído a este Juízo sob o nº 

2499-50.2020.811.0041 (Cód. 1455663).

Assim, determino o translado da petição inicial e documentos de fls. 04/11 

para os autos nº 27556-12.2016.811.0041 (Cód. 1140353).

Em seguida, proceda-se ao cancelamento da autuação e do registro do 

presente incidente.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

Vandymara Galvão R. P. Zanolo

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1143937 Nr: 29129-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA LUCIA ALBUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIETE AIR FRANCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para CONDENAR a requerida SOCIETE AIR FRANCE ao pagamento da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

e correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação desta sentença. 

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado 

a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1146191 Nr: 30038-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, JOÃO 

RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I do CPC.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), na 

forma do artigo 85, §8º, do CPC/2015.Contudo, deferida a gratuidade da 

justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 251517 Nr: 17969-15.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUB MAT - LUBRIFICANTES MATO GROSSO 

LTDA, JOÃO BATISTA BARROS, ELAINE BEATRICE CARVALHO BELLO 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BARROS - 

OAB:11010/B, SILAS LINO DE OLIVEIRA - OAB:9151/MT

 Diante do decurso do prazo de 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações 

previstas no §1º do art. 903 do CPC/15, homologo a venda judicial de fls. 

334/335.

Expeça-se carta de arrematação e mandado de desocupação e/ou 

imissão na posse em favor dos arrematantes (art. 903, §3º, do CPC/15), 

devendo estes últimos arcarem com as custas e diligências necessárias.

Oficie-se ao 6º Serviço Notarial da Capital, a fim de averbar a hipoteca 

judicial à margem da matrícula dos imóveis arrematados, nos termos do art. 

895, §1º, do CPC/15.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca dos depósitos juntados às fls. 337/338, 340/343, 

349/350 e 352/353.

No mais, aguarde-se o depósito das demais parcelas da arrematação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de março de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342093 Nr: 12365-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGÍNIA R. T. S. M. FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, LENDA 

TURISMO - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 6.660, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571, 

PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FAZOLO DE ABREU - 

OAB:21007/O, Luana dos santos brandao - OAB:24998, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do advogado FILIPE BRUNO DOS 

SANTOS, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390673 Nr: 25817-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JOSE LOZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSBURG HORTIFRUTIGRANJEIROS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., MAURO SCHWANCK JUSTO, 

AGOSTINHO LEÃO LORENZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON ALEXANDRE MIANI - 

OAB:126973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida de fls. 138, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711107 Nr: 4118-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA BORTOLI, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

ERAÍ MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CARNES E FRIOS DO POVO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, LEONARDO ROSSATO - OAB:8810-B, rodrigo direne 

de moares - OAB:13878, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 190, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
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 Cod. Proc.: 889803 Nr: 23088-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPI GIMENES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA CONTABILIDADE E 

CONTROLADORIA LTDA. - ME, ALLAN CARLOS WANDERLAAN DE 

OLIVEIRA, ADRIANA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPI GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido para oficiar à JUCEMAT, eis que os dados almejados não 

estão sob sigilo.

 Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de março de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1045205 Nr: 43999-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUDSON APARECIDO FERREIRA TENÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP CENTRO ONDONTOLOGICO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA C. DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 Rejeito a impugnação ao valor dos honorários periciais arguida pela 

empresa requerida, uma vez que não demonstrou que o valor pedido 

fosse exorbitante.

Intime-se a empresa perita para dar início à perícia, pois o valor dos 

honorários pericias serão pagos ao final pelo vencido, conforme decisão 

de fls. 129/130.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118393 Nr: 7190-06.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENIR CURVO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:MT/ 17.514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, LUIZ 

CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA, para devolução dos autos nº 7190-06.2003.811.0041, 

Protocolo 118393, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007931-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO DO CARMO OAB - ES7847 (ADVOGADO(A))

JULIA TRISTAO DO CARMO ROCHA OAB - 097.064.347-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007931-33.2020.8.11.0041. AUTOR(A): A. 

D. C. R. REPRESENTANTE: JULIA TRISTAO DO CARMO ROCHA REU: 

BRADESCO SAUDE S/A Recebo a emenda à inicial e defiro a juntada dos 

documentos indicados na petição Id. 29900041, os quais são aptos a 

demonstrar a hipossuficiência da parte autora. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ALICE 

DO CARMO ROCHA, representada por sua genitora JÚLIA TRISTÃO DO 

CARMO ROCHA, em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Em suma, alega a 

autora (i) que foi diagnosticada com “síndrome de Kleefstra”; (ii) que 

necessita, com urgência, de tratamento multidisciplinar com equipe 

especializada, conforme prescrito pelo médico Dr. Thiago Gusmão; e (iii) 

que não conseguiu tratamento adequado à sua enfermidade junto aos 

profissionais e clínicas cadastrados no plano de saúde da requerida. 

Requer a concessão de tutela de urgência, para determinar que a 

requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneça o tratamento 

multidisciplinar, conforme indicado pelo médico responsável pelo seu 

tratamento, qual seja: (a) 02 (duas) sessões por semana de Fonaldiologia 

com abordagem em PECs e apraxia FONOTERAPIA, com a Dra. SANDRA 

CASTALDELI FLORES DE BARROS (CRFA 59447-6); (b) 03 (três) sessões 

na semana de Fisioterapia motora pelo método bobath, com a Dra. CAMILA 

EVELYN ALBUES TORRES (Crefito 163861-F); (c) 40 (quarenta) horas 

semanais de Pisocologia Infantil pelo método ABA, com a psicóloga Dra. 

JOANA CAROLINA ALMEIDA DE ARAÚJO (CRP 18/04031); e (d) 03 (três) 

vezes na semana, Terapia ocupacional com integração sensorial, com a 

Dra. JANETE RODRIGUES DA SILVA (Crefito 9/13.288). É o breve relato. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. No caso, porém, tratando-se de antecipação de tutela 

específica, prevista no artigo 497 do CPC/15; e no artigo 84, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor, para sua concessão, se faz necessária 

a análise da relevância do fundamento da demanda e do justificado receio 

de ineficácia do provimento final, vejamos: “Art. 497. Na ação que tenha 

por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o 

pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que 

assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. (...) 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de 

fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento. § 3º, Sendo relevante o fundamento da demanda e 

havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz 

conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o 

réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer 

tempo, em decisão fundamentada. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 

8.952, de 13.12.1994)”. Na espécie, conquanto a necessidade do 

tratamento esteja embasada no laudo médico anexado no Id. 29514398, 

não é possível inferir, prima facie, dos elementos trazidos com a petição 

inicial que a requerida não possua profissionais credenciados ao seu 

plano, capacitados para realizar o tratamento multidisciplinar indicados à 

requerente, pelo que se mostra ausente o fundamento relevante para a 

concessão da tutela específica. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de 

urgência específica. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 30/06/2020, às 12h00min – Sala: Conciliação 5, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 
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(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029915-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES PIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES (REU)

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029915-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL SOARES PIO REU: RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES, 

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES Na decisão de ID 21802168 foi 

rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Patrícia Ferreira 

Borbon Neves, bem como deferido o pedido de denunciação da lide de 

Sérgio Ricardo de Almeida. Citado, o denunciado Sérgio Ricardo interpôs 

recurso de agravo de instrumento, que foi desprovido (ID 25605967); 

apresentou embargos monitórios sob o ID 24344694, arguindo, 

preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Impugnação aos embargos (ID 

252200986). Manifestação dos denunciantes à lide (ID 25248004). É o 

necessário. Decido. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo 

denunciado a lide Sérgio Ricardo de Almeida, deve ser decidida no mérito, 

pois se funda na alegação de que a transferência do título se deu sem 

cláusula de obrigação, enquanto os embargados/denunciantes Ricardo 

Borbon e Patríca Borbon alegam a extinção da obrigação do avalista diante 

da prescrição do título. Diante da evidente controvérsia sobre os fatos 

discutidos na presente ação monitória e, tendo em vista que as partes 

pugnaram pela produção de provas orais, DEFIRO o pedido, e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24/03/2020, às 14:00 

horas, para fins de oitiva das testemunhas já arroladas e as que vierem a 

ser oportunamente arroladas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008897-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO ALBERTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008897-30.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSIVALDO ALBERTO SILVA REQUERIDO: CENTRAL 

NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por ROSILVALDO 

ALBERTO DA SILVA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED. Alega o 

autor que, em razão de sequelas em seu membro inferior direito 

decorrentes de poliomielite infantil, apresentou lesão em seu pé esquerdo, 

diante do esforço para conseguir se equilibrar, pelo que, em 07/12/2018, o 

médico que o acompanha, Dr. Renato Evangelista, solicitou via guia de 

internação, nº 74725950, com validade até 25/03/2019, o procedimento 

cirúrgico de que necessita. Afirma que, após a solicitação, foi informado 

de que ainda faltava a apresentação do laudo médico, especificando o 

motivo da cirurgia, o que foi obtido no dia 24/01/2019. Todavia, em 

04/02/2019, ao se deslocar até o hospital ortopédico, a requerida já havia 

cancelado a respectiva guia de solicitação de internação, não obstante 

seu vencimento somente em 25/03/2019. Sustenta que, diante do 

cancelamento, entrou em contato com a requerida em Cuiabá para 

verificar o que havia acontecido, pois já tinham autorizado o procedimento 

cirúrgico, mas em resposta a ré argumentou que o respectivo 

cancelamento teria ocorrido pela Unimed São Paulo, em razão da não 

inserção do laudo junto à guia de solicitação pela Unimed Cuiabá. Aduz, 

por fim, que entrou em contato com a empresa ré, nos dias 18/02/2019 e 

25/02/2019, mas esta teria informado que não teve a respectiva 

autorização para a realização do procedimento. Assim, pleiteou, em sede 

de liminar, a concessão da tutela específica para determinar que a 

empresa ré autorize os procedimentos solicitados pelo seu médico 

responsável, e materiais necessários para a realização da cirurgia. Ao 

final, pugna pela procedência dos pedidos iniciais, para (i) confirmar a 

decisão liminar; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido no Id. 

18674382. Por meio da petição Id. 19742478, a requerida informa o 

cumprimento da decisão liminar. A parte ré apresentou contestação no Id. 

21278622, defendendo, em suma, que não houve negativa para os 

procedimentos solicitados pelo autor, cujas solicitações foram canceladas 

por motivos alheios à vontade ou atuação da requerida: o primeiro se deu 

ante a ausência de documento essencial não encaminhado pelo autor ou 

seu médico, e o segundo em razão de o fornecedor indicado pelo próprio 

médico do autor não possuir todos os materiais necessários. Requer, ao 

final, a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação no Id. 22025836. A 

parte ré informou que não pretende produzir outras provas além da 

documental (Id. 22541035), enquanto a parte autora deixou transcorrer o 

prazo sem indicar as provas que pretendia produzir, conforme certidão Id. 

22676927. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. A 

controvérsia nos autos cinge-se à ocorrência de negativa de autorização 

pela requerida, do procedimento médico solicitado pelo autor, bem como à 

configuração do dever de indenizar pelos danos morais decorrentes desta 

negativa. A requerida defende, em síntese, que as solicitações para 

realização do procedimento cirúrgico do autor foram canceladas por 

motivos alheios à vontade ou atuação dela. Isso porque, recebeu em seu 

sistema, no dia 11/12/2018, através da guia nº 1231739126, a solicitação 

do procedimento, e, no dia 13/12/2018, ao verificar a ausência de relatório 

médico, solicitou que a parte autora providenciasse a sua juntada, o que 

não foi feito, razão pela qual houve o cancelamento da solicitação. Alega, 

ainda, que houve uma segunda solicitação, em 31/01/2019, através do 

pedido nº 2074561738, na qual a documentação pertinente ao 

procedimento cirúrgico fora devidamente encaminhada, mas, em 

26/03/2019, esse pedido foi novamente cancelado, pois seria necessário 

realizar nova cotação de preços dos materiais, uma vez que o fornecedor 

indicado pelo médico do autor não possuía todos os materiais necessários 

para a realização da cirurgia requerida pelo autor. Por sua vez, o autor 

impugnou os argumentos expendidos na contestação, alegando que (i) 

protocolou a solicitação em 07/12/2018, mediante guia nº. 74725950; (ii) 

pediu informações, em 20/01/2019, acerca da autorização do 

procedimento, todavia, fora informado pela ré que estava faltando o 

relatório médico; (iii) protocolou o respectivo laudo em 24/01/2019; (iv) 

obteve informação, em 04/02/2019, de que a solicitação havia sido 

cancelada – em que pese a guia de internação nº 74725950 fosse vencer 

somente em 25/03/2019 –, razão pela qual registrou vários protocolos 

para solicitação/autorização do procedimento médico e nada foi resolvido 

até a data do ajuizamento da demanda, ocorrida em 01/03/2019. Da análise 

dos autos, verifica-se que razão assiste ao autor. Com efeito, em que 
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pese o procedimento cirúrgico do autor não tenha sido autorizado, num 

primeiro momento, em virtude da ausência de relatório médico indicando o 

motivo da cirurgia, observa-se que num segundo momento, após a 

apresentação desse documento, houve uma demora injustificada na 

autorização do procedimento, até porque, segundo a requerida, o pedido 

foi cancelado pela segunda vez em 26/03/2019, ou seja, 02 (dois) meses 

após a apresentação do documento faltante. Não é de se olvidar que 

durante a espera na autorização do procedimento, o autor entrou em 

contato diversas vezes com a requerida – cujos protocolos informados na 

petição inicial não foram impugnados na contestação –, mas não obteve 

êxito em seu intento, o que demonstra que a autorização da sua cirurgia 

não ocorreu em virtude da falha na prestação do serviço pela requerida. 

Desta feita, faz jus o autor à ordem para que a requerida autorize os 

procedimentos solicitados pelo médico responsável, e materiais 

necessários para a realização da cirurgia, merecendo ser julgada 

procedente a demanda neste ponto. Quanto aos danos morais, verifica-se 

que a demora na autorização do procedimento cirúrgico causou 

frustração e insegurança ao requerente, os quais são aptos a atingir a 

sua dignidade, eis que o impediram de realizar o procedimento cirúrgico 

almejado. Presente, pois, o ato ilícito, o dano e o nexo causal, merece ser 

reconhecida a responsabilidade da ré, pelos prejuízos de ordem 

extrapatrimonial suportados pela requerente. Em relação ao quantum, este 

deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, 

necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como 

danosa. Mediante tais critérios, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

atende a finalidade da indenização. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para (i) determinar que a requerida autorize os 

procedimentos médicos e os materiais para a realização da cirurgia de que 

o autor necessita, conforme solicitado pelo médico Dr. Renato Evangelista 

Prezotto (Id. 18405817); e (ii) condenar a requerida ao pagamento de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. 

Torno definitiva a decisão liminar Id. 18674382. Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 10 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030931-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SILVIO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030931-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS SILVIO DE BARROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

autora (ID 27916021) em face da sentença de ID 27401418. O embargante 

alega a existência de omissão no julgado, vez que a r. decisão dos 

embargos de declaração não aplicou a graduação da lesão da vítima 

apontada em perícia, apenas o percentual constante em tabela. Requer o 

acolhimento dos seus embargos para sanar a omissão e dar a correta 

aplicação à sentença, levando em consideração a graduação de lesão 

apontada em perícia judicial. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos. 

Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo 

Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste 

à embargante no que tange a omissão do julgado. Isso porque, verifico 

que a decisão dos embargos julgou procedente a ação, porém deixou de 

observar o grau de lesão apresentado em perícia médica judicial. Desta 

feita, ACOLHO os presentes embargos de declaração, tão somente para 

eliminar a omissão existente com relação ao valor da condenação da 

sentença, levando em consideração a graduação apontada em avaliação 

judicial. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso 

de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual 

incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro direito é de 50% (cinquenta 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor 

de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(19/05/2019). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 09 de março de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014187-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CATARINA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1014187-60.2018.8.11.0041 AUTOR: 

ANDREA CATARINA DE JESUS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 30025138. Ante o exposto, diante da quitação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029646-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029646-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROGERIO GONCALVES VEIGA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Rogerio Gonçalves Veiga em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

04/06/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de pedido administrativo. 

No mérito, pugna pela improcedência da demanda. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que os juros de mora 

fluam somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir 

da contestação apresentada. Perícia médica em ID 27906240. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 10020904. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 10020904) e o laudo pericial 

(ID 27906240). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio-facial o percentual 

incidente é de 100% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima 

em sua estrutura facial é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais),, a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(04/06/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 09 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040050-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ZANATO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040050-81.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERLEY ZANATO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Wanderley Zanato de Oliveira contra Porto Seguro Companhia 

de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/04/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 28625882), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 10/04/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 23826113 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 
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comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23826111) e o laudo pericial 

(ID 28625882). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (10/04/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º 

e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 09 de março 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023196-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1023196-12.2019.8.11.0041 AUTOR: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 30027016. Ante o exposto, 

diante da quitação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030189-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA BOM DESPACHO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030189-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO EVANGELISTA BOM DESPACHO DA CRUZ REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por João Evangelista Bom Despacho da Cruz contra Porto 

Seguro Companhia de Seguros e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30/10/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e 

carência da ação, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 27500766), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 30/10/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 
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aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Carência da ação - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar 

arguida referente a invalidade do boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. V – 

Mérito V.1 - Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida 

teria se negado expressamente a receber o requerimento administrativo 

relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma 

suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos 

autos nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. V.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Certidão de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21522961) e o laudo pericial (ID 27500766). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro superior esquerdo é de 

50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(30/10/2017). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 10 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035443-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO JONAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035443-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENTO JONAS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Bento Jonas da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

01/11/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, adequação do valor da causa, ausência de documentos, e 

falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação 

médica (ID 26543811), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 01/11/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 
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13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da ausência de documentos 

A indenização por veículo não identificado, será paga nos mesmos 

valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. Rejeito 

a preliminar mencionada. III - Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Tendo em vista que a resistência administrativa restou caracterizada em 

juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV.1 - Dos 

danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado 

expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido 

de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez 

permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de 

formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não 

existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 22550895) e o laudo pericial (ID 26543811). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro esquerdo é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(01/11/2018). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 10 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível
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AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010352-93.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar a 

inicial no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo, deverá apresentar extrato detalhado das 

faturas cujos pagamentos pretende a consignação, a fim de verificar a 

natureza dos aumentos . Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014068-65.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014068-65.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Havendo 

interesse de menor, vistas ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, para manifestar quanto ao pedido de ID 27403474. Cuiabá/MT, 9 

de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010203-97.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022435-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA COSTA KLEIN (AUTOR(A))

J. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022435-83.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Havendo 

interesse de menor, vistas ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

para manifestar quanto ao pedido de ID 29361636. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014648-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

NATALINA FIGUEIREDO NUNES OAB - 003.905.431-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014648-66.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Havendo 

interesse de menor, vistas ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

para manifestar quanto a petição de ID 28852627. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010223-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. C. (REQUERENTE)

I. V. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DE CARVALHO OAB - 832.503.281-20 (REPRESENTANTE)

ROBSON ALENCAR DA SILVA OAB - 001.727.571-77 (REPRESENTANTE)

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010223-88.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 16/06/2020 Sala: Conciliação 

6 Horário: 10:00 - 10:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Havendo interesse de menor, colha-se o parecer do 

Ministério Público. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010273-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL ROSARIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010273-17.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 16/06/2020 Sala: Conciliação 

6 Horário: 09:30 - 09:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 
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especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010177-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNARA BENEVIDES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010177-02.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

5 Horário: 12:45 - 12:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009373-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FAZION JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009373-34.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

6 Horário: 14:15 - 14:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010116-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MANOEL DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010116-44.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 12:45 - 12:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010107-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010107-82.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 13:00 - 13:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009621-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDIS RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009621-97.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 13:30 - 13:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009808-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO SERAFIM PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009808-08.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

7 Horário: 13:00 - 13:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010069-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON RODRIGO GRATAO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010069-70.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 16/06/2020 Sala: Conciliação 

7 Horário: 09:00 - 09:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009807-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009807-23.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

8 Horário: 13:15 - 13:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055833-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMILA NAYANA FERREIRA RAMOS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1055833-16.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 30/06/2020 Sala: Conciliação 2 Horário: 10:30 - 

10:59, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002873-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002873-49.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

8 Horário: 14:15, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000910-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CESAR GUALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000910-06.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/06/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 08:30 - 08:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 
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(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005523-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO BOIKO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005523-69.2020.8.11.0041 DESPACHO Ciente da 

decisão proferida no RAI n. 1005045-87.2020.8.11.0000, que concedeu a 

liminar pleiteada pelo autor/agravante. Mantenho a decisão por seus 

próprios fundamentos. Deixo de prestar informações por ausência de 

requisição nesse sentido. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024756-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA LEICO NISHIZAWA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MINERVINA ARANTES (REU)

JOAO BATISTA PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024756-86.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para comparecer ao Cartório do 5º Serviço Notarial e 

Registral de Cuiabá/MT e recolher os devidos emolumentos para o 

cumprimento da averbação de registro. Cuiabá, 10 de março de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001611-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. H. L. -. M. (REQUERENTE)

P. 6. C. C. D. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. D. S. C. L. (LITISCONSORTES)

G. M. L. -. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001611-64.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de informar a parte autora 

o seguinte: Consta em ID: 28994931 expedição de mandado de intimação à 

parte ré (G.MARQUES LIMA-EPP), realizado na data de 07/02/2020 o qual 

não foi cumprido e ainda se encontra com a oficial de justiça: FABÍOLA DE 

CASSIA SIQUINELLI, conforme dados do Expediente do PJE, inclusive, as 

diligências juntadas em id: 28444422 e 28444418 já foram utilizadas na 

expedição dos dois mandados direcionados às requeridas. Sendo assim, 

intimo a parte autora para que verifique junto a Central de Mandados o 

cumprimento do referido mandado ou, se desejar a citação em outro 

endereço, que comprove nos autos o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1155728 Nr: 34213-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L V F CAETANO EIRELI - EPP, RONALDO JEAN 

GUBIANI, TECTONER DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, Frouk Naufal - OAB:OAB/MT 2.371

 Assim, concedo a exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

comprove o recolhimento das custas e/ou comprove, se for o caso, que 

não possui condições de arcar com as referidas despesas sem prejuízo 

de seu sustento próprio. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 174506 Nr: 22746-14.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

LTDA, MARIO MARCIO DE ALBUQUERQUE, TEREZINHA DO CARMO 

ALBUQUERQUE, MAURICIO GATTAS METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1.562 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896/MT, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8896, HUMBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:9725-B

 Sobre o pedido de p. 293, manifeste-se o exequente, em 05 (cinco) dias.

 Após, concluso para análise.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952442 Nr: 1202-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKL TOGOE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Diante da ausência da impugnação quanto à proposta de honorários 

periciais, HOMOLOGO os honorários periciais na forma informada à p. 

137/138.

 Intime-se a ré para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o depósito 

do valor referente aos honorários, sob pena de preclusão da prova 

pretendida.

 Decorrido o prazo certifque-se e concluso.

 Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da Meta 02/CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1454613 Nr: 2234-48.2020.811.0041
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 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTB-L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:OAB/MT 9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2234-48.2020.8.11.0041. – Código 1454613

 DESPACHO

 Trata-se de restauração de autos requerida pelo autor.

Nos termos do artigo 714, do Código de Processo Civil, cite-se a ré para 

contestar o pedido, no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo-lhe exibir as 

cópias, contrafés, e as reproduções dos atos e documentos que 

estiverem em seu poder.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 925289 Nr: 46671-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONES FERREIRA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA FUNCAB - FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 46671-87.2014.8.11.0041. – Código 925289

 DESPACHO

 À p. 30 foi reconhecida e declarada a incompetência absoluta deste Juízo 

para processar e julgar a causa, sendo determinada a remessa dos autos 

a uma das Varas da Comarca de Niterói – RJ.

Os embargos de declaração foram rejeitados (p. 41).

O recurso de apelação teve seguimento negado, haja vista o erro 

inescusável do autor em interpor recurso equivocado e fora do prazo legal 

(p. 69/70).

Assim, verifica-se o desacerto da decisão que determinou o arquivamento 

dos autos, que deverá ser remetido à Comarca de Niterói.

Posto isto, chamo o feito à ordem e defiro o pedido de p. 84.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1023283 Nr: 33571-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA FRABETTI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA DE LARA PINTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MENDES MADEIROS - 

OAB:22.528-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo: 33571-31.2015.8.11.0041. – Código 1023283

 DESPACHO

 Sobre a petição de p. 68, diga a autora no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos com urgência.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884349 Nr: 19420-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação a parte autora para, em 5 (cinco dias), requerer o que entender 

por direito.

Kemilly Albuquerque

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729519 Nr: 25529-32.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HUMBERTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES ASSIS FREITAS, 

ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 

MAISON VIVALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735006 Nr: 31345-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO OLIVIO PESSINI, JONAS ADRIANO 

PESSINI, WALMIR PESSINI, ANA LUCIA PESSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação aos executados 

para, em 15(quinze) dias, apresentarem manifestação em relação a 

petição de p. 98/99.

Kemilly Albuquerque

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817463 Nr: 23891-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MIGUEL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO LOTUFO FILHO, LOTUFO ENGENHARIA E 

CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMINDO FRANCISCO 

FERREIRA - OAB:13309, GISELDA NATÁLIA DE SOUZA WINCK - 

OAB:6069/MT, JULIANA DE SOUZA ANDRADE - OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9.995/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795526 Nr: 1861-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, RIZZO COMÉRCIO 

DE MOTOS LTDA, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIU CARDS ADMINISTRADORA E PROMORA 

DE CARTÕES LTDA, JACKSON LUCIO FIORINI, ALINE SAMPAIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT, CARLOS HENRIQUE BARBOSA - OAB:15056

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte executada comprovasse 

o pagamento voluntário do débito. Sendo assim, em cumprimento a decisão 

de fl. 389, impulsiono este feito e encaminho intimação a Parte Exequente 

apresente planilha atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Kemilly Albuquerque

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394442 Nr: 30154-80.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDUELLI CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061918 Nr: 51829-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ONICE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:17992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 128/131, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929864 Nr: 49243-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZO REI HUNGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE RADELISKI MIRANDA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, MARLON 

HUDSON MACHADO - OAB:15642

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 473/474, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102424 Nr: 11500-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIR LUIZ PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

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

OAB:OAB/MT 11.210-A, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:18501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 • Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

247/248 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos do artigo 482, VI 

da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Kemilly Albuquerque

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1267065 Nr: 26688-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO GUARDADO RODRIGUES, VALTER BENDE 

RODRIGUES, CLAUDIO BENDE RODRIGUES, VERA ELISABETE BENDE 

RODRIGUES, EDGAR BENDE RODRIGUES, TÉRCIO BENDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO LASCH, ERCILIO VILI SCHAEDLER, 

EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EUGENIO LASCH - OAB:2.063-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de embargos de terceiros ajuizados por Mario Guardado 

Rodrigues e Outros contra Euclair João Shcaedler, Ercílio Vili Schaedler E 

Eugênio Lasch.

À p. 768/770 a Semeare Agropecuária Ltda apresenta proposta de 

acordo, tendo os embargantes comunicado a cessão de crédito à aquela.

Intimados, a Administradora Judicial e os executados concordaram com o 

acordo (p. 779/783 e 786/787 e 789).

É o breve relato. Decido.

Diante da manifestação favorável da Administradora Judicial e não 

havendo nenhum outro óbice, HOMOLOGO o acordo apresentado às p. 

768/770, para que surta seus efeitos, resolvendo-se o mérito da ação, 

nos termos do art. 487, III, "b" do CPC, constituindo título executivo judicial.

Ficam superadas todas as questões anteriores à avença e limitada aos 

signatários.

Em caso de descumprimento das cláusulas do acordo, caberá a execução 

do título nos limites adstritos aos termos avençados.

Traslade-se cópia do acordo e da presente sentença ao feito principal.

Custas e honorários na forma pactuada.

Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 944188 Nr: 56974-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER, REGINA 

SCHAEDLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO L. BERNARDI - 

OAB:7008-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Por fim, sendo inválida origem do suposto crédito, será 
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automaticamente invalida também a sua cessão para terceiro, e, podendo 

permanecer válida frente aos demais devedores da obrigação, motivo pelo 

qual indefiro o pedido de VICTOR MALLUTA MELO formulado às p. 92/93, 

exclusivamente em relação ao Insolvente. Portanto, com base nos 

fundamentos acima elencados, julgo IMPROCEDENTE a habilitação de 

crédito de BENJAMIM PEREIRA DE BARROSO, nos termos ora decididos. P. 

I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202977 Nr: 17951-28.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA., JULIO 

TARDIN, GABRIELA DA SILVA BIGIO TARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA FREITAS 

FARIA ARAUJO - OAB:16769/O, Dr. Rafael Jara Bigio - OAB/MT 20.194 

- OAB:, GABRIELA DA SILVA BIGIO TARDIN - OAB:6.822/MT, JULIO 

TARDIN - OAB:, JULIO TARDIN - OAB:4479, JULIO TARDIN - 

OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, CARLOS ALBERTO DE CARVALHO - OAB:3558-A/MT, 

FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, JOÃO EMANUEL 

MOREIRA LIMA - OAB:9.983/MT, SÉRGIO LUIZ POTRICH - 

OAB:8288-B-MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação as partes exequentes para, em 5(cinco) dias, requerer o que 

entender por direito.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901803 Nr: 31181-25.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CARVALHO JUNIOR, MONICA PADILHA 

BORBON NEVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEU NEVES PEREIRA, ANETE ARAÚJO 

PEREIRA, ANGELA CRISTINA BAGRAL FARIA JORGE, RODRIGO MENOTTI, 

CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA, EUTÁLIO BICUDO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - Núcleo 

Civel - OAB:, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4.282/MT, THIAGO 

STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:311.043

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder à intimação da parte 

requerente, através de seu advogado, para o oferecimento de suas 

alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954723 Nr: 2473-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDORIEL GOMES DE ABREU JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLA EBERT VARGAS - 

OAB:OAB/MT20.,010-A, LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB:17.120/MT, 

PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB:21447, VINICIUS CEPIL COELHO - 

OAB:17.487, WILKER PATRIK FERNANDES DE MELO - OAB:16634/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - OAB:OAB/MT 

-1887, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) LUCAS 

BARBOSA DE JESUS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1099959 Nr: 10548-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO DOURADO BOA SORTE FILHO, 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT

 Diante da certidão de p. 216, determino a transferência dos valores 

bloqueados ppara a conta de depósitos judiciais.

 Intime-se a exequente para requer o que de direito, em 05 (cinco) dias.

 Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1453801 Nr: 2033-56.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LOUZADA CARPENA - 

OAB:46582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2033-56.2020.8.11.0041. – Código 1453801

 DESPACHO

 A exequente requer o cumprimento da sentença proferida nos autos da 

ação monitória n. 40569-54.2011.811.0041 – código 743582, que se 

encontra arquivada neste Juízo.

Desde a vigência da Lei n. 11.232/2005, que alterou o CPC/73, todas as 

sentenças passaram a ser executadas nos próprios autos, dispensando a 

necessidade de ação executiva em autos apartados.

À par destas considerações, intime-se o exequente para solicitar o 

desarquivamento dos autos de código 743582, requerendo o cumprimento 

da sentença naquele mesmo feito.

Após, arquive-se.

Fica, desde já, autorizado o desentranhamento dos documentos mediante 

substituição por cópia.

Isento de custas.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064243 Nr: 52848-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAÚDIA BATISTA DA SILVA, EDIVALDO 

FERREIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: M ARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIVALDO FERREIRA MOURA, Cpf: 

83130683100, Rg: 11455055, Filiação: Maria Francisca Ferreira e Comerili 

Santiago de Moura, data de nascimento: 21/07/1975, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Cobrança movida por Manoel 

Alexandrino de Carvalho em desfavor de Ana Claudia Batista da Silva e 

outros. O requerente alugou aos requeridos três salas comerciais 

situadas à Rua Mirassol, Quadra 05, nº 08, loja 01, 03 e 04, no Bairro 

Consil, no valor do aluguel de R$ 750,00 vencendo-se todo dia 10 de cada 

mês, com o prazo determinado para 12 meses. Ocorre que o os locatários 

ao final do contrato solicitaram a renovação por mais um ano, renovado, 

foi entregue as chaves e foi feito vistoria com os contraentes em que foi 

atestado boas condições de uso das salas. Constou ainda obrigações 

com a unidade consumidora de rede elétrica e ainda a pagar IPTU. 

Considerando o exposto, vem requerer o pagamento das seguintes 

verbas/ créditos, de aluguéis não pagos e faz jus ainda aos danos morais.

Despacho/Decisão: Diante das varias tentativas infrutíferas de citação do 

réu Edivaldo Ferreira Moura, bem como da busca de endereços já 

realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos 

do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

réu.Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, 

desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como requisito da citação 

por edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Na consulta n.° 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou :“O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade.Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 

publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).”Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 

DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do inciso II do 

art. 257 do CPC/15.Considerando que a autora é beneficiário da justiça 

gratuita, fica dispensada a publicação do referido edital em jornal local de 

ampla circulação, como previsto no parágrafo único do art. 257 do CPC/15.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 05 de março de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814267 Nr: 20741-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA NASCIMENTO CASTRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANKENKO COLCHOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - UNIJURIS - OAB:7.590-B/MT, JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:23778/O, KELLYANE FERNANDES LACERDA 

- OAB:22217/E, LUIS CESAR MIRANDA BENCICE - OAB:25697, UNIC - 

UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANKENKO COLCHOES, CNPJ: 

08971610000144. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação de Vossa Senhoria na Qualidade de 

Executado(a) acima indicado, para cumprimento da obrigação, efetuando o 

pagamento no valor de R$ 11.412,13 (Onze mil, quatrocentos e doze reais 

e treze centavos), atualizado na data de 15/01/2020 , no prazo de 15 

(quinze) dias.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com 

Restituição de Valor C/C Danos Morais, movida por Benedita Nascimento 

Castro em desfavor da Sankenko Colchões, A Requerente comprou um 

colchão ofertado pelo Reclamado no dia 30 agosto de 2011, em 12 

parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com garantia de 10 anos. 

Ocorre que o produto apresentou vícios de qualidade, estando todo 

deformado nas laterais, Insta salientar que a Requerente, com intuito de 

solucionar a presente lide, abriu uma reclamaçã no PROCON- MT, FA Nº 

0212-036.080-7, porém a reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação, não obtendo êxito na via administrativa.. Diante o exposto, 

requerer a devolução do produto, bem como a restituição do valor já pago 

devidamente corrigido, bem como a indenização a título de danos morais, 

diante de todo transtorno vivenciado pela Requerente, na tentativa de 

solução para o seu problema.

Despacho/Decisão: Vistos.A intimação do devedor será feita por edital 

quando, citado na forma do art. 256 do CPC, tiver sido revel.Dessa forma, 

expeça-se edital de intimação para o executado efetuar o cumprimento da 

obrigação.Decorrido o prazo do edital, encaminhem-se os autos à 

Defensoria Pública para manifestar em prosseguimento.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

Advertência: Prazo 15 (quinze) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 05 de março de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054624 Nr: 48586-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA, Cpf: 

80306705168, Rg: 2207342-6, Filiação: Iraides Brandão de Souza e 

Aparecido Ferreira de Souza, data de nascimento: 24/04/1974, 

brasileiro(a), casado(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de 

Requerente, nos termos do processo acima indicado, por todo contéudo 

do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(a) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrantes(s) desta carta, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - 

DPVAT, movida por Sergio Ferreira de Souza em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. O requerente conforme boletim de 

ocorrência em anexo, foi vitima de uma acidente de trânsito, em perímetro 

urbano, quando na ocasião estava deslocando com uma motocileta, tendo 

colidido a mesma com outra motocicleta e um automóvel. Diante do 

Ocorrido, o Requerente sofreu várias escoriações e fratura tendo sido 

encaminhado por populares a unidade hospitalar mias proxima, devida a 

complexidade dos fatos. Por esta, pleteia junto ao judiciário, amparo em 

que concerne a conferência do recebimento da prestação remanescente 
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devida pela Requerida, uma vez que fora concebido prestação pela via 

administrativa, contudo de forma errônea da prestação securitária que lhe 

é devida.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

à ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Tendo em vista que, ante a natureza 

personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte 

autora para comparecer à perícia, assim como que não restou tentada a 

intimação da parte autora no endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a 

parte autora por carta com AR e por meio de seu advogado constituído 

nos autos, para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata realização da 

prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, 

julgamento do feito no estado em que se encontra.Resultando infrutífera a 

tentativa de intimação por correio, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma finalidade descrita 

no parágrafo anterior.Cuiabá, 13 de setembro de 2019. Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

Advertência: Prazo de 15 (quinze) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 05 de março de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112949 Nr: 3264-17.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSHOPPING - ADMINIST. DE BENS E SHOPPING 

CENTERS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARÍLIA GUILHERMINA BARROS ALMEIDA E 

CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16785, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR 

GOES LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LEOPOLDINA CURVO 

DE CAMPOS CARDOSO - OAB:6.852/MT, Nilza Maria de Barros 

Almeida Curvo - OAB:9951/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARÍLIA GUILHERMINA BARROS 

ALMEIDA E CURVO, Cpf: 65426983100, Rg: 955.979, brasileiro(a), 

casado(a), empresária. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação de Vossa Senhoria na qualidade de 

Executada, para constituir novo patrono nos autos acima indicado, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Por Quantia Certa, 

contra o devedor Solvente ajuizada pelo Exequente ADSHOPPING - 

ADMINIST. DE BENS E SHOPPING CENTERS S/C LTDA. O Exequente é 

credor da Executada por força de um título executivo extrajudicial firmado 

no dia 01 de março de 1998, no qual a Executada figura como locatária e 

se responsabiliza pelo cumprimento das obrigações contratuiais. O título 

executivo extrajudicial anexado aos autos é revestido de certeza liqudez e 

exigibilidade, preechendo todos os pressupostos legais autorizados da 

cobrança via execução por quantia certa contra o devedor solvente. Em 

cumprimento ao disposto no art. 614, inciso II, do Código de Processo Cívil, 

a Exequente apresenta o demonstrativo de cálculo. Dá-se a causa no 

valor de R$ 20.444,60 ( Vinte mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e 

sessenta centavos).

Despacho/Decisão: Vistos e etc.Intime-se a executada por edital para 

constituir novo patrono, em 15 (quinze) dias. Cuiabá, 08 de novembro de 

2019.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Advertência: Prazo de 15 (quinze) dias.

Cuiabá, 05 de março de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92638 Nr: 167-87.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES ANTONIO CALHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARANTES FERREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVÁRO FERREIRA NETO - 

OAB:8153

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte exequente 

às fls. 1.759/1.762 são tempestivos. Em assim sendo, nos do artigo 482, 

VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

executada para apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112544 Nr: 3036-42.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI, ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Jorge de Anunciação, COOP. DE ECON. 

E CRÉD. MÚTUO DOS MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA, GLEYCE 

JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, EDUARDO YUKIO 

MATSUMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGÉRIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - 

OAB:OAB/MT 6183, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O, SILENO 

REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte (Saulo Daltro Moreira Silva) para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 318/319, no prazo de 5 (cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129522 Nr: 22823-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AODF, JEANE BENEDITA OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SHNEIDER - 

OAB:2152-B

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132954 Nr: 24222-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: DAYANA FERNANDES DA SILVA LEITE, EWERTON 

FERNANDES DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15.302, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte executada comprovasse 

o pagamento voluntário do débito. Sendo assim, em cumprimento a decisão 

de fl. 143, impulsiono este feito e encaminho intimação a Parte Exequente 

apresente planilha atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Kemilly Albuquerque

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009194 Nr: 27207-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, VAILDA FERNANDES DA 

SILVA, NEUZA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte ré para, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

referente aos honorários periciais.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022910 Nr: 33350-48.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA BABINSKI, SALETE ARTUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE JESUS DE BALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FISCHER 

CAVALCANTE DE MATOS - OAB:16074, CARLOS LOURENÇO 

MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB:20.108B/MT, GETÚLIO 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:OAB/MT 20.906/O, WESLEY 

CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando a alteração do(a, s) advogado(a, s) da parte autora, 

procedo à republicação da sentença de fls. 115/117, parte dispositiva 

adiante transcrita: "Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de 

Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação de 

indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de 

trânsito proposta por DANIELA APARECIDA BABINSKI contra FRANCISCO 

DE JESUS DE BALDI, a fim de CONDENAR o réu ao pagamento de 

indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e 

quinhentos reais), bem como ao pagamento a título de DANOS MORAIS no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor referente aos danos morais 

deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), enquanto que o valor dos danos 

materiais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir da data da citação (art. 405, CC). 

Custas e despesas processuais pelo réu, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028781 Nr: 36206-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ III SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerente às 

fls. 303/313 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos do artigo 482, VI 

da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes 

requeridas para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Kemilly Albuquerque

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828597 Nr: 34451-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSE MINOZZO, M. M. COTTON INDÚSTRIA, 

COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

RENATA MARCHIORO - OAB:14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Certifico que, ambas as Partes apresentaram recurso de apelação 

tempestivos. Assim sendo, nos termos do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação aos autores e a ré para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Kemilly Albuquerque

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862658 Nr: 3794-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGUES BRIANEZE, RAFAEL 

FREDERICO VAZ CURVO, GABRIEL NAVES TORRES BORGES, OSMAR 

GABRIEL CHEMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA., 

ONIOVALDO NUNES DE FREITAS, ÉDIO LOTUFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITÓRIA NASCIMENTO 

MOLINA - OAB:24.570/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JORGE LUIZ DUTRA 

DE PAULA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867858 Nr: 7827-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO CÉSAR DA SILVA BARRETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALUÍ MANSO EMPREENDIMENTOS 

HOTELEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718232 Nr: 11776-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARCIR ROCHA POROFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726903 Nr: 22739-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO REGINALDO GALDINO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.155-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO REGINALDO 

GALDINO DELGADO - OAB:1986/MT

 Nos termos do art. 482, da CNGC, intimo a parte autora para que retire a 

certidão expedida, eu estará em pasta própria, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772553 Nr: 25662-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLÊNIA FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:20.701/GO, 

MARCELO DE OLIVEIRA - OAB:11694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada pagasse o 

débito voluntariamente. Desse modo, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913534 Nr: 39208-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE OTILIA ROCHA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte exequente para manifestar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença fls. 136/210, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922568 Nr: 44961-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., 

FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH ANDRADE BORGES, CRISTY ANGELA 

WOLFF ME, CRISTY ANGELA WOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141.661-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo e não houve qualquer manifestação após 

o AR positivo da ré Cristy Angela Noronha. Nos termos da legislação 

vigente, encaminho intimação a parte autora para, em 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender por direito.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811408 Nr: 17893-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA HELENA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYLENE DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a executada pagasse o débito 

voluntariamente. Desse modo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399180 Nr: 32243-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCEBISPO DOM MILTON ANTONIO DOS 

SANTOS, JOAO BOSCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 3.302

 Certifico que decorreu o prazo sem que o executado pagasse o débito 

voluntariamente. Desse modo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244808 Nr: 13049-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: WOLNEY DE MEDEIROS ARRUDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8157/MT, FABRICIO DE OLIVEIRA KLEBIS - 

OAB:183.854, VALMIR DA SILVA PINTO - OAB:92650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE FREITAS 

PEREIRA - OAB:6230/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação a parte autora para, em 5 (cinco dias), requerer o que entender 

por direito.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288016 Nr: 8746-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HADDAD FRANCO DALIA, MIRIAM LIGIA 

MOREIRA HADDAD DALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO HADDAD 

FRANCO DALIA - OAB:8694, SAMUEL FRANCO DÁLIA JÚNIOR - 

OAB:1602-MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação a parte autora para, em 5 (cinco dias), requerer o que entender 

por direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1453760 Nr: 2018-87.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNIE FONSECA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMÓBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, Jomas Fulgêncio de Lima - OAB:OAB/MT 11785, JOMAS 

FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, KASSIA RABELO 

SILVA - OAB:16874, Kassia Rabelo Silva - OAB:OAB/MT 16874, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, MARIA ANGÉLICA SILVA DA COSTA 

ZANATA - OAB:13.335/MT, MARIA IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:12950/MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Considerando a inclusão de advogados das partes, procedo à 

republicação do despacho de fl. 40, adiante transcrito: "Processo nº. 

2018-87.2020.811.0041 - Código 1453760. DESPACHO Trata-se de 

cumprimento provisório de sentença, ao qual são aplicadas as mesmas 

disposições do artigo 523 e seguintes (artigo 527, CPC). Posto isto, 

intime-se o devedor, através de seus patronos, para promover o 

cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas. Na hipótese de 

o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver 

procurador constituído nos autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV 

do art. 513 do CPC, a intimação para cumprimento da sentença deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 

20 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda - Juíza de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143362 Nr: 28843-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL DEPAT REGINAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS CLIMATIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11.096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação a parte autora para, em 5 (cinco dias), requerer o que entender 

por direito.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74517 Nr: 12237-97.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Heiko Kuniochi Nomura, ALBERTO KEITI NOMURA 

JÚNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 1020/1035, no prazo de 5 (cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 113872 Nr: 1496-18.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fortaleza Agropecuária Indústria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho parcialmente a manifestação da Administradora Judicial de p. 

146/151 e a julgo PROCEDENTE para o fim de que o crédito seja listado 

sem privilégios como crédito Quirografário, de acordo com os valores 

apontados pela Administradora, que devem ser atualizados para 

consolidação do Quadro Geral, que deverá ocorrer nos autos principais.P. 

I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 113891 Nr: 1638-80.1991.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metalúrgica Mirian Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO ROGGIA - 

OAB:18297RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ... Não tendo ocorrido nenhuma impugnação sobre o direito apresentado 

pelo credor, que se afigura válido e eficaz, decido pela procedência da 

habilitação para incluir o crédito de METALÚRGICA MIRIAN LTDA no 

Quadro Geral de Credores da Insolvência. Acolho a manifestação da 

Administradora Judicial de p. 35/39, e a julgo PROCEDENTE para o fim de 

que o crédito seja listado sem privilégios como crédito Quirografário, de 

acordo com os valores apontados pela Administradora, que devem ser 

atualizados para consolidação do Quadro Geral, que deverá ocorrer nos 

autos principais, observada a cessão de crédito homologada. P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 113895 Nr: 1637-95.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDI S/ª - MÁQUINAS AGRÍCOLAS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARQUES DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 3.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho a manifestação da Administradora Judicial de p. 35/40, e a julgo 

PROCEDENTE para o fim de que o crédito seja listado sem privilégios como 

crédito Quirografário, de acordo com os valores apontados pela 

Administradora, que devem ser atualizados para consolidação do Quadro 

Geral, que deverá ocorrer nos autos principais. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 113900 Nr: 1450-58.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neivo Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIO VILI SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILO DE LELIS MEGID - 

OAB:98198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..Acolho a manifestação da Administradora Judicial de p. 174/178, para o 

fim de que o crédito seja listado sem privilégios como crédito Quirografário, 

de acordo com os valores apontados pela Administradora, que devem ser 

atualizados para consolidação do Quadro Geral, que deverá ocorrer nos 

autos principais.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 114003 Nr: 1451-43.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Administradora Judicial para se manifestar sobre a petição de 

p. 76/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 114007 Nr: 1448-88.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler, Ederceu Selvino 

Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Intime-se a Administradora Judicial para se manifestar sobre a petição de 

p. 105/106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 114008 Nr: 1494-48.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Nobre Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:21.595/O, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 Acolho a manifestação da Administradora Judicial, de p. 124/129 e julgo 

PROCEDENTE a habilitação para o fim de que o crédito seja listado sem 

privilégios como crédito Quirografário, de acordo com os valores 

apontados pela Administradora, que devem ser atualizados para 

consolidação do Quadro Geral nos autos principais, observada a cessão 

de crédito homologada.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 114015 Nr: 1495-33.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler, Ederceu Selvino 

Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA T VIANA 

REGINATO - OAB:3500-B/MT

 Acolho a manifestação da Administradora Judicial de p. 94/98, e a julgo 

PROCEDENTE para o fim de que o crédito seja listado sem privilégios como 

crédito Quirografário, de acordo com os valores apontados pela 

Administradora, que devem ser atualizados para consolidação do Quadro 

Geral, que deverá ocorrer nos autos principais. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130786 Nr: 6780-21.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA GRAMOLINI BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT, TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:2288-A

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para retirar a 

certidão de execução expedida no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140828 Nr: 25391-46.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de medicamentos Altimari Ltda, 

WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA FREITAS 

FARIA ARAUJO - OAB:16769/O, JÚLIO TARDIN - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos A de Carvalho - 

OAB:3558-A, CARLOS ALBERTO DE CARVALHO - OAB:3558-A/MT, 

FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação a exequente para 

se manifestar acerca dos documentos de p. 285/289.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227048 Nr: 34246-43.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CARVALHO PORTO, ASSOCIAÇÃO 

DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR UNIFICADO - ADESU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

UNIJURIS - OAB:4.630, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948/MT

 Nos termos do art. 482, da CNGC, intimo a parte autora para que aponte, 

em quais endereços deseja que o mandado seja cumprido, tendo em vista 

a certidão do oficial de justiça juntada as fls. 414 e a petição inicial que 

não indica os dois endereços dos executados, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 241436 Nr: 9983-10.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. R. DE SANTANA - ME, DIVINO RODRIGUES 

DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciária

matrícula 21804

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314164 Nr: 19098-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNIT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO GERÔNIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:183333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, retirar a Certidão de 

Crédito expedida, que encontra-se arquivada na pasta própria.

Marcos Aurélio Fernandes Filho

Estagiário - 41254

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379967 Nr: 15766-75.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGÊNIO CUIABA LTDA, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, ITAU SEGUROS S/A, ALLIGATOR BURG 

LTDA, PREMIATTO EXPRESS, SHOPINNG TRÊS AMÉRICAS, AMBEV 

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183, WAGNER ROBERTO PEREIRA - OAB:16.278, Wagner 

Roberto Pereira - OAB:OAB/MT 16278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:, CARLOS HENRIQUE BARBOSA - OAB:15.056/MT, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:OAB/MT 11660, FÁBIO ARTHUR 

DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, JOÃO MARCELO MÁXIMO 

RICARDO DOS SANTOS - OAB:260.454-OAB/SP, KEILA CHRISTIAN 

ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - OAB:OAB/RJ 84.676, LEONARDO 

SÜLSER PARADA - OAB:9.928-A/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PATRICIA 

APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507/MT

 Certifico que, tendo em vista a mudança de advogado da parte requerida 

Alligator, do adv. Rolf T. O. Santiago para o adv. Carlos H. Barbosa, 

procedo à republicação da decisão de 09/01/2020, às fls. 916/918, cuja 

parte dispositiva segue transcrita: "...Em face de todo o exposto, dou o 

feito por saneado e designo para o dia 28 de abril de 2020 (terça-feira), às 

15 horas, a audiência de instrução e julgamento, assinalando caber à 

parte autora a prova do dano, incluindo a necessidade de 

acompanhamento psicológico, assim como da culpa e do liame de 

causalidade necessários ao reconhecimento do direito à reparação e à 

condenação dos responsáveis pelo evento; às rés primárias e suas 

seguradoras a regularidade das instalações físicas nos estabelecimentos 

comerciais das primeiras; e a todas as demandadas a regularidade no uso 

e na manutenção dos cilindros de CO2. Fixo o prazo comum de 15 dias 

para a apresentação do rol de testemunhas, cabendo às partes, por 

intermédio de seus advogados, cumprir as exigências legais previstas no 

art. 455 do CPC. Determino sejam intimadas as partes, por intermédio de 

seus advogados e também pessoalmente, para que compareçam a fim de 

prestar depoimento pessoal, pena de confesso, cabendo à secretaria a 

expedição de mandado com essa advertência, nos termos do art. 385 do 

CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. JONES GATTASS DIAS - 

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 578099 Nr: 8775-74.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO - FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Dacache, ELZA MARIA 

BERNADINELLI DACACHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:15.361 / MT

 Nos termos do art. 482, da CNGC, intimo a parte ré, Srº José Carlos 

Dacache, para que compareça ao cartório do 7º ofício para que pague os 

emolumentos devidos para a baixa da restrição requerida, conforme fls. 

42 dos autos, no prazo de 05 dias. Em caso de não cumprimento, os autos 

serão encaminhados ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 927670 Nr: 48043-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS BECKHEUSER LTDA, JOSÉ CARLOS 

BECKHEUSER, VICTOR HUGO MALLUTA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTALEZA AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:21.595/O, RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .. IRMÃOS BECKHEUSER LTDA ajuizou contra FORTALEZA 

AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL LTDA ação de Execução, ainda no ano de 

1988, tendo apresentado título válido que formaliza obrigação liquida, certa 

e exigível contra o insolvente. Por determinação exarada nos autos 

principais da Insolvência, a Execução foi convertida em habilitação de 

crédito e, não tendo ocorrido nenhuma impugnação sobre o direito 

apresentado pelo credor, que se afigura válido e eficaz, decido pela 

procedência da habilitação para incluir o crédito de IRMÃOS BECKHEUSER 

LTDA no Quadro Geral de Credores da Insolvência. Acolho a 

manifestação da Administradora Judicial de p. 197/201, e julgo 

PROCEDENTE a habilitação para o fim de que o crédito seja listado sem 

privilégios como crédito Quirografário, de acordo com os valores 

apontados pela Administradora, que devem ser atualizados para 

consolidação do Quadro Geral nos autos principais, observada a cessão 

de crédito homologada. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 957057 Nr: 3582-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VILLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Por fim, sendo inválida a origem do suposto crédito, será 

automaticamente inválida também a sua cessão para terceiro, motivo pelo 

qual indefiro o pedido de VICTOR MALLUTA MELO formulado às p. 129, 

independentemente de apresentação de suposta comprovação da cessão 

do crédito. Portanto, com base nos fundamentos acima elencados, julgo 

IMPROCEDENTE a habilitação de crédito de AUTO POSTO VILLA LTDA., 

nos termos ora decididos. P. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808521 Nr: 14985-14.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSECLER EING, KSKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483/MT, MARCELO 

BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A

 Nos termos do art 482, da CNGC, intimo a parte autora, tendo em vista a 

petição de fls. 274, para que, se desejar, compareça a esta secretaria 

para retirar os autos em carga, no prazo de 05 dias. Após o prazo, sem 

manifestação, os autos serão encaminhados ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 906921 Nr: 34839-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 De se ressaltar que esse credor originário cedente é o próprio autor da 

insolvência EUGÊNIO LASCH, sendo impossível, portanto, qualquer 

indagação sobre desconhecimento das partes a respeito da 

impossibilidade de disposição do patrimônio pelo devedor. Por fim, sendo 

inválida origem do suposto crédito, será automaticamente invalida também 

a sua cessão para terceiro, motivo pelo qual indefiro o pedido de VICTOR 

MALLUTA MELO formulado à p. 63/64. Portanto, com base nos 

fundamentos acima elencados, julgo IMPROCEDENTE a habilitação de 

crédito de LUIZ ROBERTO OBERSTEINER, nos termos ora decididos. P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1126158 Nr: 21385-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA QUEIROZ FERREIRA, GF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO EXTRA - COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 Este processo aguarda a realização de audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 29/04/2020 e veio concluso para análise 

do pedido de p. 131.

 A decisão de p. 129 foi expressa, no sentido de que cabia à parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada.

 Com efeito, o §1º do art. 455 do CPC diz que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprido ao advogado 

juntar o comprovante nos autos, com antecedência de 03 dias. Assim, 

considerando que o pedido de p.131 não foi justificado, não tendo o autor 

se desincumbido de seu ônus, INDEFIRO-O, por não se enquadrar nas 

exceções previstas no §4º do artigo 455 do CPC.

Advirto ao autor que, a inércia na intimação da testemunha, importará na 

desistência de sua inquirição, nos termos do § 3º, art. 455 do CPC.

 O pedido de intimação pessoal do autor para ciência da audiência 

designada também deve ser indeferido, uma vez que não foi determinado 

o seu depoimento pessoal, estando dispensado o seu comparecimento.

 Aguarde-se a realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1214792 Nr: 9860-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MUHL - OAB:4624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA ... O Autor, para exercer de forma eficaz a cobrança de seu 

alegado crédito, deveria ter se valido de ação direta autônoma e não de 

habilitação de crédito, uma vez passado o prazo do edital. No entanto, 

mesmo essa eventual ação estaria prejudicada no mérito, por conta da 

invalidade já reconhecida do Instrumento Particular de Contrato de 

Confissão de Dívida. Portanto, com base nos fundamentos acima 

elencados, julgo IMPROCEDENTE a habilitação de crédito apresentada por 

IVALDIR PAULO MÜHL, nos termos ora decididos. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1220490 Nr: 11629-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CICARELLI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCALIR JOÃO SCHAEDLER, SIDNEY 

ALEXANDRE PICOLOTO, ROSANA SCHEDLER PICOLOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - 

OAB:7288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, com base nos fundamentos acima elencados, julgo 

IMPROCEDENTE a habilitação de crédito de AUGUSTO CICARELLI NETO, 

nos termos ora decididos.Considerando que a execução original foi 

ajuizada também em face de SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO e REGINA 

SCHAEDLER DA SILVA e que, contra eles, a invalidade acima pronunciada 

não se opera, devem os autos serem remetidos de volta para o Juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT, para prosseguimento da 

Execução.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1380027 Nr: 4279-59.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA INSOLVENTE DE EUCLAIR JOÃO 

SCHAEDLER, ERCILIO VILI SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MUHL - OAB:4624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da correspondência devolvida, intime-se o embargante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1151933 Nr: 32546-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER, LUCIANO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT

 Vistos

Intime-se o executado Luciano da Silva para regularizar a sua 

representação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1153380 Nr: 33214-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, 

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Por fim, sendo inválida a origem do suposto crédito, será 

automaticamente invalida também a sua cessão para terceiro, ao menos 

em face do insolvente, podendo permanecer válida frente aos demais 

devedores da obrigação, motivo pelo qual indefiro o pedido de VICTOR 

MALLUTA MELO, exclusivamente em relação ao Insolvente. Portanto, com 

base nos fundamentos acima elencados, julgo IMPROCEDENTE a 

habilitação de crédito de AGROVERDE AGRONEGÓCIO E LOGÍSTICA 

LTDA, nos termos ora decididos. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076231 Nr: 58073-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GATES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOLDER REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BRIDI - OAB:236017, JOSÉ 

ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - OAB:OAB/SP 173773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERMINIO PINTO NETO. - 

OAB:20.829-A

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem manifestações sobre a petição do 

perito de fls. 219/221, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084311 Nr: 3552-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUSADA BOM GARDEN LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, GENERAL 

MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

SELMA FERNANDES CUNHA - OAB:15.600

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte executada 

às fls. 155/167 são tempestivos. Sendo assim, nos termos do artigo 482, 

VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

exequente para apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086969 Nr: 4711-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO 

CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FERNANDES LIMIRO 

HANUM - OAB:OAB/MT 23.150, GUSTAVO AUGUSTO HANUM 

SARDINHA - OAB:OAB/GO 23.151, JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:15.851, RICARDO DE MORAIS FURTADO - OAB:22868, SAMUEL 

CANGUÇU BASTOS VIEIRA - OAB:33257

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida às 

fls. 125/132 é tempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerente para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1063796 Nr: 52666-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE CRESTINA WIEDEMANN SHAEDLER, 

EUCLAIR JOÃO SHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT

 Vistos.

Intime-se a executada para regularizar a representação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059519 Nr: 50772-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RAYEL, ANA PAULA MISCHIATTI DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA BALDUINO MEDEIROS 

- OAB:9.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique de Oliveira 

Santos - OAB:16.694-A, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 Certifico que decorreu o prazo para que os requerentes se 

manifestassem acerca do retorno dos autos à 1ª instância. Desta forma, 

nos termos da legislação vigente, encaminho intimação as partes 

requerentes para que se manifestem, em 5(cinco) dias, acerca da petição 

de p. 395/397.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075804 Nr: 57850-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXBAT DISTRIBUIDORA BATERIAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA CUNHA 

CERQUEIRA - OAB:12013/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciária

matrícula 21804

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323738 Nr: 24658-41.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIRO MACEDO DOS SANTOS, SANTOS & 

SISTI LTDA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciária

matrícula 21804

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266027 Nr: 23779-68.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC E MC CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - 

OAB:21235/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632

 Nos termos do despacho de fls. 783, intimo a parte exequente para que 

providencie a respectiva averbação da penhora no ofício imobiliário, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205665 Nr: 18916-06.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, 

MARTELLI TRANSPORTES LTDA, DELCI MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMARO CESAR 

CASTILHO, para devolução dos autos nº 18916-06.2005.811.0041, 

Protocolo 205665, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059511-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLETO FERREIRA MACHADO OAB - MT21837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E R DOS SANTOS CONSTRUTORA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059511-39.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de parcelamento das custas e taxas iniciais (ID 28805949). Assim, 

poderá o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e 

taxas iniciais, em 06 parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a 

Central de Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação 

das guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o 

exequente adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou 

informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009990-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO BUENO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FLAVIO ANDRADE ZAMARIOLI OAB - MT8434/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009990-91.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Pedro 

Paulo Bueno dos Reis propôs ação declaratória de negativa de débito c/c 

indenização por danos morais com pedido de liminar – tutela provisória em 

desfavor da Movida Locação de Veículos S.A, requerendo a concessão 

de tutela antecipada de urgência para que seja determinada a suspensão 

da restrição creditícia existente em seu nome, lançada pela ré, no valor de 

R$ 22.579,16. Em síntese narra a inicial que o autor locou o veículo de 

placa PZW-0185 de propriedade da empresa ré no ano de 2017, contudo, 

em razão de fortes chuvas, o automóvel necessitou ser guinchado e 

passar por reparos. Afirma que a ré utilizou o montante de R$ 2.000,00 de 

seu cartão de crédito a título de coparticipação, em decorrência das 

avarias ocasionadas no veículo. Relata que no ano de 2018 começou a 

receber cobranças da empresa ré no valor de R$ 22.579,16, referente 

aos reparos do veículo locado em 2017, o que o levou a questionar o 

débito imputado, uma vez que já havia quitado a quantia de R$ 2.000,00 a 

título de coparticipação, sendo indevida a cobrança. No entanto, o débito 

permaneceu, tendo sido seu nome negativado. É o relatório. Decido. 

Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Por esta 

via, pretende o autor a concessão de antecipação de tutela para que a ré 

retire seu nome dos órgãos de restrição creditícia, em razão do débito no 

valor de R$ 22.579,16. In casu, a pretensão almejada pelo autor, de 

acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão liminar da 

tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz 

do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o 

deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não restou demonstrado 

o perigo da demora que justifique a sua concessão, visto que a restrição 

foi lançada 20/03/2018, ou seja, há mais de dois anos e, somente neste 

momento o autor decidiu impugná-la. Destaco que, conforme narrado na 

inicial, no ano de 2018 o autor já possuía conhecimento da cobrança. 

Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MULTA DIÁRIA FIXADA – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO.Da análise do conjunto probatório, percebe-se que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 85 de 828



Agravada não preencheu os requisitos para a concessão da antecipação 

de tutela, eis que há nos autos provas que os empréstimos ocorreram por 

meio dos Contratos de Financiamento com assinaturas legíveis e 

semelhantes da Agravada comparada à sua Carteira de Identidade. As 

parcelas vinham sendo descontadas desde 2012 e o nome incluído nos 

cadastros do Órgão de Proteção ao Crédito somente em 2014, não 

justificando quais seriam as consequências da decisão que configurariam 

o perigo da demora. Ademais, o entendimento consolidado no STJ é no 

sentido de que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para 

obstaculizar ou remover a negativação nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. (N.U 0109089-19.2016.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017) Com estas considerações, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Desnecessário o 

aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, 

haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos completamente 

apresentados. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 16/06/2020 às 09:00 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042295-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES FIDELEX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042295-02.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

27299901). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000411-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000411-90.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

28214925). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015823-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015823-95.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

29359404). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014381-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL LEAO FLAUZINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014381-94.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

29676362). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006186-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE ELEN DA SILVA ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006186-52.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

29826670). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038291-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA NUNES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038291-19.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

29873143). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018954-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018954-78.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

29253258). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009325-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DO CARMO MONTEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009325-80.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

28367304). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010470-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ABREU SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010470-74.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

29265929). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010014-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. (REQUERENTE)

V. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010014-22.2020.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de indenização por danos morais com pedido de liminar de obrigação 

de fazer ajuizada por Marielle Monteiro Santos em face de AGEMED 

SAÚDE S/A. A inicial encontra-se instruída com os documentos 

necessários à propositura da ação. Citada, a ré contestou as alegações 

contidas na inicial (ID 14740449). Diante do pedido de desistência da parte 

autora (ID 28920445), a ré foi intimada e não fez oposição à extinção do 

feito (ID 29098455). É o relatório. Decido. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais com pedido de liminar de obrigação de fazer ajuizada 

por Marielle Monteiro Santos em face de AGEMED SAÚDE S/A. A autora 

desistiu do prosseguimento do feito e requereu sua extinção sem 

resolução de mérito. A ré, devidamente intimada, quedou-se inerte. Dessa 

forma, nos termos do art. 485, inciso VIII, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

por consequência, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas e despesas processuais pela autora. No entanto, sendo 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 
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até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 9 de março de 2020. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007189-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HYTHALLO ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007189-13.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela parte autora, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

29325938). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044877-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS WILLIAN TYSZKA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1044877-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): THOMAS 

WILLIAN TYSZKA COSTA RÉU: MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E 

ALIMENTOS LTDA - ME VISTOS ETC Recebo a inicial de id nº 17203383, 

com seus documentos. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, nos 

termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. No que se refere 

ao pedido de inversão do ônus da prova, o artigo 373, § 1º, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: “§1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90), assim dispõe: 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;” A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus 

da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do 

Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto do 

ônus da prova, em razão da vulnerabilidade do Autor em evidente relação 

de consumo. Designo a audiência conciliatória para o dia 10/06/2019, às 

08h00, que será realizada na sala 06, no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal, Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo, Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575 

(artigo 334 do Código de Processo Civil). Cite-se a parte ré, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada das partes, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, 

CPC). Os Autores serão intimados na pessoa de sua advogada, via DJE 

(art. 334, § 3º, CPC). As partes, em audiência, deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, § 9º, do CPC). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 19 de março de 2019. 

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014825-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RESSEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044133-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos ... REGINA MÁRCIA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 27.10.2018 sofreu 

um acidente de trânsito que lhe ocasionou fraturas de tíbia e tornozelo que 

lhe incapacitaram permanentemente para o exercício de suas funções 

habituais, fazendo, assim, jus, à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, 

com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o processamento da 

ação para, ao final, condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da requerida. Em contestação, a requerida sustenta, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo para 

inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A, falta de interesse processual decorrente da ausência de 

requerimento administrativo e, por fim, inépcia da inicial por ausência do 

boletim de ocorrência policial. Quanto ao mérito, que os documentos 

trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de 

causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando a 

ausência do boletim de ocorrência policial e a cobertura do veículo 

envolvido no sinistro. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as 

partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual que atestou a incapacidade 

parcial incompleta da parte autora, diagnosticada com lesão em membro 

inferior direito, quantificada em 50%, e em membro inferior esquerdo 

também quantificada em 50%. Em impugnação à peça de defesa, a parte 

autora ratificou os termos da exordial. Ambas as partes concordaram com 

o laudo pericial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das preliminares 

arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do 

polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 
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beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda 

preliminar – ausência de interesse de agir por falta de requerimento 

administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, ao contrário do afirmado pela ré, o autor 

anexou aos autos cópia do requerimento administrativo de benefício do 

seguro obrigatório, que pende de decisão por suposta ausência dos 

documentos indispensáveis e, além do mais, a ação foi regularmente 

contestada, o que supre eventual ausência de exaurimento da via 

administrativa, sendo importante salientar que o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo sido contestada a ação, a 

falta de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Respeitante à terceira e última preliminar – ausência do boletim de 

ocorrência policial, cumpre salientar que a juntada de tal documento não é 

indispensável quando a inicial tiver instruída com outros documentos que 

demonstram a ocorrência do sinistro e as lesões sofridas pela vítima 

(TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 

– destaquei). Assim, tendo sido anexado nos autos vários outros 

documentos médicos atestando os fatos noticiados na peça primeira, não 

há que se falar em imprescindibilidade de tal documento. Assim, AFASTO 

as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 
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REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da parte ré de que não foi 

juntado nos autos o boletim de ocorrência policial, tido como indispensável 

para comprovação do nexo causal entre o sinistro e as lesões, cumpre 

salientar que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é 

dispensável a apresentação do referido documento quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída 

com documentos que demonstram que a parte autora se submeteu a 

atendimentos médicos exatamente no dia do sinistro, constatando-se as 

lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de tal tese 

argumentativa. Quando ao argumento de que não restou identificada a 

placa, tampouco a cobertura do seguro para o veículo sinistrado, 

ressalte-se que tal fato é irrelevante porque a indenização pelo seguro 

obrigatório é devida mesmo em caso de inadimplemento do respectivo 

prêmio e de ser a vítima proprietária do veículo causador do acidente, a 

teor do disposto na Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” No mesmo sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a 

falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de 

indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do 

acidente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no REsp 

1827316/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Terceira Turma – j. 

16.12.2019 – DJe 19.12.2019 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 

257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio 

requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF 

e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de 

cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR). Falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do 

pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo 

vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização 

securitária e não inviabiliza o pagamento.” (TJMT – N.U 

1011955-41.2019.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Sebastião Barbosa Farias - Primeira, Primeira Câmara de Direito Privado, 

j.17/12/2019 – DJE 19/12/2019 - destaquei) Como se vê, não obsta o 

recebimento da indenização securitária a falta de demonstração do 

pagamento do prêmio securitário pelo proprietário que sofre acidente de 

trânsito, bem como a ausência de identificação da placa do veículo, não 

prevalecendo, desse modo, a tese argumentativa da parte ré. Os 

documentos anexados aos autos, consistentes em certidão de ocorrência, 

em laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela ré, 

demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela parte 

autora, o que foi constatado por perícia judicial, diagnosticando a 

existência de lesões em membro inferior direito, bem como em membro 

inferior esquerdo, ambas quantificadas, respectivamente, em 50% 

(cinquenta por cento – Id 20296534).. Nesse contexto, estando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte autora decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
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reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 50% (cinquenta – fratura ossos perna esquerda), 

revela-se justa e adequada a fixação de 70% de 50% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais). Respeitante à lesão em membro inferior (fratura em tornozelo 

direito), a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho e tornozelo, 

corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, tendo em vista que as 

lesões são parciais e, portanto, quantificadas em 50% (cinquenta por 

cento), mostra-se justa e adequada e fixação de 50% de 25% do valor 

total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), no total de R$ 6.412,25 (seis mil, 

quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos). Diante do exposto, 

julgo procedentes os pedidos formulados por Regina Márcia de Oliveira na 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia d Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

6.412,25 (seis mil, quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos), 

que corresponde, respectivamente, aos percentuais, de 35% e de 12,5% 

do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a também ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância 

superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044133-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos ... REGINA MÁRCIA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 27.10.2018 sofreu 

um acidente de trânsito que lhe ocasionou fraturas de tíbia e tornozelo que 

lhe incapacitaram permanentemente para o exercício de suas funções 

habituais, fazendo, assim, jus, à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, 

com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o processamento da 

ação para, ao final, condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da requerida. Em contestação, a requerida sustenta, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo para 

inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A, falta de interesse processual decorrente da ausência de 

requerimento administrativo e, por fim, inépcia da inicial por ausência do 

boletim de ocorrência policial. Quanto ao mérito, que os documentos 

trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de 

causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando a 

ausência do boletim de ocorrência policial e a cobertura do veículo 

envolvido no sinistro. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as 

partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual que atestou a incapacidade 

parcial incompleta da parte autora, diagnosticada com lesão em membro 

inferior direito, quantificada em 50%, e em membro inferior esquerdo 

também quantificada em 50%. Em impugnação à peça de defesa, a parte 

autora ratificou os termos da exordial. Ambas as partes concordaram com 

o laudo pericial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das preliminares 

arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do 

polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda 

preliminar – ausência de interesse de agir por falta de requerimento 

administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 
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demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, ao contrário do afirmado pela ré, o autor 

anexou aos autos cópia do requerimento administrativo de benefício do 

seguro obrigatório, que pende de decisão por suposta ausência dos 

documentos indispensáveis e, além do mais, a ação foi regularmente 

contestada, o que supre eventual ausência de exaurimento da via 

administrativa, sendo importante salientar que o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo sido contestada a ação, a 

falta de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Respeitante à terceira e última preliminar – ausência do boletim de 

ocorrência policial, cumpre salientar que a juntada de tal documento não é 

indispensável quando a inicial tiver instruída com outros documentos que 

demonstram a ocorrência do sinistro e as lesões sofridas pela vítima 

(TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 

– destaquei). Assim, tendo sido anexado nos autos vários outros 

documentos médicos atestando os fatos noticiados na peça primeira, não 

há que se falar em imprescindibilidade de tal documento. Assim, AFASTO 

as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 
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o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da parte ré de que não foi 

juntado nos autos o boletim de ocorrência policial, tido como indispensável 

para comprovação do nexo causal entre o sinistro e as lesões, cumpre 

salientar que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é 

dispensável a apresentação do referido documento quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída 

com documentos que demonstram que a parte autora se submeteu a 

atendimentos médicos exatamente no dia do sinistro, constatando-se as 

lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de tal tese 

argumentativa. Quando ao argumento de que não restou identificada a 

placa, tampouco a cobertura do seguro para o veículo sinistrado, 

ressalte-se que tal fato é irrelevante porque a indenização pelo seguro 

obrigatório é devida mesmo em caso de inadimplemento do respectivo 

prêmio e de ser a vítima proprietária do veículo causador do acidente, a 

teor do disposto na Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” No mesmo sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a 

falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de 

indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do 

acidente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no REsp 

1827316/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Terceira Turma – j. 

16.12.2019 – DJe 19.12.2019 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 

257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio 

requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF 

e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de 

cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR). Falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do 

pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo 

vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização 

securitária e não inviabiliza o pagamento.” (TJMT – N.U 

1011955-41.2019.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Sebastião Barbosa Farias - Primeira, Primeira Câmara de Direito Privado, 

j.17/12/2019 – DJE 19/12/2019 - destaquei) Como se vê, não obsta o 

recebimento da indenização securitária a falta de demonstração do 

pagamento do prêmio securitário pelo proprietário que sofre acidente de 

trânsito, bem como a ausência de identificação da placa do veículo, não 

prevalecendo, desse modo, a tese argumentativa da parte ré. Os 

documentos anexados aos autos, consistentes em certidão de ocorrência, 

em laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela ré, 

demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela parte 

autora, o que foi constatado por perícia judicial, diagnosticando a 

existência de lesões em membro inferior direito, bem como em membro 

inferior esquerdo, ambas quantificadas, respectivamente, em 50% 

(cinquenta por cento – Id 20296534).. Nesse contexto, estando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte autora decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 50% (cinquenta – fratura ossos perna esquerda), 

revela-se justa e adequada a fixação de 70% de 50% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais). Respeitante à lesão em membro inferior (fratura em tornozelo 

direito), a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho e tornozelo, 

corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, tendo em vista que as 

lesões são parciais e, portanto, quantificadas em 50% (cinquenta por 

cento), mostra-se justa e adequada e fixação de 50% de 25% do valor 

total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), no total de R$ 6.412,25 (seis mil, 

quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos). Diante do exposto, 

julgo procedentes os pedidos formulados por Regina Márcia de Oliveira na 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia d Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

6.412,25 (seis mil, quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos), 

que corresponde, respectivamente, aos percentuais, de 35% e de 12,5% 

do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a também ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância 

superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021491-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA JORGE PREGUICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008294-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

D. J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008294-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

D. J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002389-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADENILTON DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, JOSÉ ADENILTON DA SILVA CARVALHO, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 3.12.2017 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir, devendo a mora contar 

a partir da data do protocolo administrativo. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura do pé, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a legitimidade 

passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 

20% sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido não ultrapasse a 

metade do máximo indenizável ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao 

final, para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça 

gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, 

da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de comprovação 

da formalização e negativa ao pedido administrativo, bem como a inépcia 

da inicial, em razão da ausência dos documentos necessários à 

propositura da ação, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, 

assevera que o autor não comprova o seu direito indenizatório, vez que 

sequer foi juntado registro de ocorrência do sinistro lavrado por 

autoridade policial de trânsito, não havendo prova de que as lesões 

decorreram de acidente veicular, tampouco da invalidez. Sustenta a 

necessidade de produção de prova pericial e, em caso de procedência do 

pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após essa comprovação da 

invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna 

pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, no percentual de 50%. Em 

impugnação à contestação, a parte demandante reitera os termos da inicial 

e pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a 

fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85, do CPC. As partes não se opuseram ao laudo 

pericial. As preliminares foram afastadas em despacho saneador. É o 

relatório. Decido. Tendo as preliminares sido afastadas em despacho 

saneador e não havendo necessidade de produção de outras provas (art. 

355, I,CPC), impõe-se a análise do mérito, o que ora se passa a fazer, 

assinalando-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 
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CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as 

partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticada com sequelas no seu pé direito, o que foi 

confirmado no Laudo Pericial anexado aos autos, que concluiu tratar-se 

de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do seu pé direito, quantificada em 50%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 

corresponde a 50%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 50%, do valor total da cobertura para cada uma delas, 

que resulta em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora 

extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez 

ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter 

falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo administrativo, 

mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do exaurimento da via 

administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial veio instruída com 

documento que demonstra a protocolização de requerimento 

administrativo. Contudo, a seguradora, em sua peça de defesa, apesar de 

reconhecer a protocolização do requerimento administrativo, diz que tal 

pedido não consta no site da empresa por não ter cumprido as exigências 

da seguradora para a juntada dos documentos necessários. Vê-se, do 

exposto, que a empresa requerida não negou a protocolização do pedido 

administrativo, apenas esclareceu que tal pedido não chegou a ser 

processado por ausência dos documentos necessários exigidos para a 

regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma 

das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até 

porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 

80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida 

reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só 

não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, tanto que a ação foi julgada 

procedente, não há que se falar em litigância de má-fé. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pela autora, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por José Adenilton da Silva 

Carvalho na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta 

em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o 

baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, 

o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004865-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FREITA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PATRICIA DE SIQUEIRA (REU)

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, o requerente, que é 

comerciante, apenas requereu o deferimento do benefício, mas não juntou 

qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência financeira, 

cumprindo salientar que o fato de possuir casa de aluguel, que inclusive é 

objeto de despejo nesta ação, evidencia, numa análise de preâmbulo, a 

ausência dos pressupostos legais exigidos para o deferimento do 

benefício. Assim, determino seja intimado o requerente para demonstrar o 

preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do 

benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008038-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos (Id. 20837552), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 

1.023, § 2º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005159-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035522-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA FRANCISCA DE JESUS (EXECUTADO)

WANDERSON MESQUITA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005447-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. Z. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. M. N. (EXECUTADO)

I. E. C. S. J. L. (EXECUTADO)

J. C. M. (EXECUTADO)

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047689-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE DA SILVA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021978-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE LOPES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045152-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DA SILVA PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT14361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

outubro de 2019. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000204-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA APARECIDA DA SILVA HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT18006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE DUARTE DE ARAUJO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037652-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO ARRUDA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE TOLEDO MACHADO (EXECUTADO)

WILSON MACHADO (EXECUTADO)

WILSON MACHADO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012745-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014373-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGLEISON SOARES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos ... AGLEISSON SOARES SANTOS, propôs “Ação de Cobrança de 

Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT, pessoa jurídica de direito 

privado, em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 6.7.2018 sofreu um acidente de trânsito quando trafegava em sua 

motocicleta em via pública, caindo ao solo e provocando lesões 

permanentes em seu membro superior, conforme atestam os inclusos 

documentos. Esclarece que requereu administrativamente o pagamento do 

seguro DPVAT, mas a seguradora só pagou a quantia de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), não 

adimplindo, assim, o valor total previsto na Lei n. 6.194/74, de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Requer, assim, o processamento 

da ação para, ao final, condenar a parte ré ao pagamento da diferença de 

R$ 10.968,75 (dez mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos). Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

designada audiência de conciliação. A requerida apresentou contestação, 

sustentando, preliminarmente, a alteração do polo passivo para inclusão 

ao polo passivo da Seguradora Líder, a necessidade de adequação do 

valor da causa ao proveito econômico desejado, e, por fim, a carência da 

ação por falta de interesse processual em razão de o prêmio do seguro 

ter sido pago administrativamente. Quanto ao mérito, diz que não proceder 

a pretensão da parte autora porque o valor pago administrativamente 

corresponde exatamente ao grau da lesão sofrida, enfatizando ser do 

autor da ação o ônus da prova de que a lesão é de grau superior ao 

verificado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A peça de defesa foi 

impugnada. A audiência de conciliação resultou inexitosa e o laudo pericial 

juntado aos autos, que concluiu estar a parte autora acometida de lesão 

em ombro esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela parte requerida, 

o que ora se passa a fazer, assinalando-se, quanto à primeira – alteração 

do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à 

segunda preliminar – adequação do valor da causa ao proveito econômico 

desejado – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para 

precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, 

mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não 

realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). No que se refere à terceira e 

última preliminar -– carência de ação, em virtude do pagamento 

administrativo da indenização –, cumpre anotar que o recibo de quitação 

outorgado pela parte requerida de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do valor legalmente assegurado, não se traduz em 

renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 
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complementação. Melhor esclarecendo, entendendo a parte autora que o 

pagamento do seguro obrigatório que recebeu na via administrativa não é 

integral, tem interesse processual de postular o recebimento da 

complementação do valor que entende devido, sob pena de ofensa à 

garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – AFASTADA - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA DE DIFERENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

REJEITADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e 

da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo 

Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende 

necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento 

daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ 

REsp 1691392/MG). O pagamento administrativo do seguro obrigatório – 

DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação 

do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a 

renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial. Tratando-se de 

invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no 

valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 

6 .194/74/MP 451/08 -  Le i  11.945/09. ”  (TJMT –  N.U 

0006754-90.2016.8.11.0041, , Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara 

de Direito Privado – j. 12.6.2018 – DJe – 15.6.2018 – destaquei). Como se 

observa, objetivando-se o beneficiário a complementação do valor devido 

tido como pago a menor administrativamente, não há que se falar em falta 

de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, 

saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente, justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica 

capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica requerida pela parte autora, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. No 

caso em estudo, conforme demonstram os documentos anexados aos 

autos, a própria parte requerida reconheceu administrativamente as 

lesões sofridas pela parte requerente, indenizando-a no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

não havendo divergência das partes quanto a esse fato. Contudo, a parte 

autora sustenta que as lesões experimentadas em decorrência do 

acidente, ao contrário do que foi reconhecido pela requerida, comporta o 

pagamento integral do seguro, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), requerendo, desse modo, a condenação da seguradora 

ao pagamento da diferença. Havendo, como se vê, reconhecimento 

administrativo do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela 

parte requerente, indispensável se torna outros comentários acerca da 

matéria, impondo-se apenas aquilatar sobre a existência ou não da 

diferença pleiteada. Os documentos anexados aos autos demonstram que 

a requerente sofreu um acidente que resultou em fratura em membro 

superior, tendo, por isso, se submetido aos procedimentos médicos 

necessários. A perícia judicial realizada constatou que a parte autora 

sofreu lesão parcial incompleta em seu ombro esquerdo, quantificada em 

75% (setenta e cinco por cento), com o que discorda a parte autora, com 

o fundamento de que o resultado da perícia é totalmente em desacordo 

com a gravidade da lesão sofrida, enfatizando que o resultado foi 

influenciado por médicos indicados pela seguradora líder no ato 
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processual. Tem-se, entretanto, que o inconformismo da parte autora não 

há razão de ser porque a perícia realizada em mutirão é laudo válido e 

apto a conduzir a solução do litígio, assim se conferindo do seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA – 

MUTIRÃO – VALIDADE – LESÕES NÃO COMPROVADAS – INDENIZAÇÃO 

– NÃO CONCESSÃO. 1. A perícia efetivada no chamado “mutirão DPVAT”, 

realizada por profissional especializado e imparcial, se mostra válida e 

possui incontestável valor probatório, ao esclarecer todas as questões 

necessárias ao deslinde da demanda. 2. A não comprovação da 

debilidade permanente decorrente de acidente de trânsito inviabiliza a 

concessão da indenização do seguro obrigatório DPVAT.” (TJMG AC 

1028060016505001 – DJe 5.7.2019 - destaquei). Vê-se do exposto, que o 

laudo pericial só poderá ser desconstituído por elementos probatórios 

acerca da imparcialidade do perito judicial, situação não verificada neste 

caso. Logo, inexistindo nos autos elementos aptos a desconstituir a 

perícia médica realizada e verificando-se apenas inconformismo da parte 

com o laudo apresentado, não há que se falar em realização de nova 

prova, até porque a o ato foi realizado sob o crivo do contraditório e do 

devido processo legal. Restando, pois, comprovada a existência de 

incapacidade parcial incompleta em ombro esquerdo, quantificada em 75% 

(setenta e cinco por cento) e não no percentual máximo como pretendido 

pela requerente, impõe-se a aferição do quantum efetivamente devido, o 

que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531, 25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), exatamente o valor pago administrativamente. Assim, não 

há que se falar em direito ao recebimento da diferença pleiteada de R$ 

10.968,75 (dez mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos). Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados 

por Agleisson Soares Santos na Ação de Cobrança proposta em face de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, declarando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Contudo, 

suspendo a condenação, em virtude da gratuidade deferida, nos termos 

do art. 98, § 3º, CPC. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, arquive-se o processo com baixas e 

anotações. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins (§ 3º, do art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014372-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DE MELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos ... EDVAN DE MELO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT em face 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

14.4.2018 sofreu um acidente de trânsito que lhe ocasionou lesões 

permanentes em membro superior e inferior (fratura em braço e perna), 

conforme atestam os inclusos documentos. Esclarece que requereu 

administrativamente o pagamento do seguro DPVAT, mas a seguradora só 

pagou a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), não adimplindo, assim, o valor total previsto na Lei 

n. 6.194/74, de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Requer, assim, 

o processamento da ação para, ao final, condenar a parte ré ao 

pagamento da diferença de R$ 10.968,75 (dez mil, novecentos e sessenta 

e oito reais e setenta e cinco centavos). Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi designada audiência de conciliação. A requerida 

apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a alteração do 

polo passivo para inclusão ao polo passivo da Seguradora Líder. Quanto 

ao mérito, diz que não proceder a pretensão da parte autora porque o 

valor pago administrativamente corresponde exatamente ao grau da lesão 

sofrida, enfatizando ser do autor da ação o ônus da prova de que a lesão 

é de grau superior ao verificado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A peça 

de defesa foi impugnada. A audiência de conciliação resultou inexitosa e o 

laudo pericial juntado aos autos concluiu que a parte autora foi acometida 

de lesões em cotovelo esquerdo, quantificadas em 75% , bem como em 

lesões em membro inferior esquerdo, também quantificadas em 75%, 

sobre o qual concordaram as partes. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise da 

preliminar arguida pela parte requerida – alteração do polo passivo para 

inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, o que 

ora se passa a fazer, assinalando-se, que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Assim, AFASTO a 

preliminar. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 
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INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente, justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica 

capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as 

partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a 

inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica requerida pela parte autora, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. No 

caso em estudo, conforme demonstram os documentos anexados aos 

autos, a própria parte requerida reconheceu administrativamente as 

lesões sofridas pela parte requerente, indenizando-a no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

não havendo divergência das partes quanto a esse fato. Contudo, a parte 

autora sustenta que as lesões experimentadas em decorrência do 

acidente, ao contrário do que foi reconhecido pela requerida, comporta o 

pagamento integral do seguro, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), requerendo, desse modo, a condenação da seguradora 

ao pagamento da diferença. Havendo, como se vê, reconhecimento 

administrativo do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela 

parte requerente, indispensável se torna outros comentários acerca da 

matéria, impondo-se apenas aquilatar sobre a existência ou não da 

diferença pleiteada. Os documentos anexados aos autos demonstram que 

a parte autora sofreu um acidente que resultou em fraturas em cotovelo 

esquerdo e em membro inferior esquerdo, tendo, por isso, se submetido 

aos procedimentos médicos necessários. A perícia judicial realizada 

constatou que a parte autora sofreu lesão parcial incompleta em seu 

cotovelo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), bem como 

lesão parcial incompleta em membro inferior esquerdo, também 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), com o que concordaram 

as partes. Assim, impõe-se a aferição do quantum efetivamente devido, o 

que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531, 25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Respeitante à lesão em membro inferior esquerdo, de 

acordo com a referida tabela, a perda anatômica e/ou funcional completa 

de um dos membros inferiores corresponde a 70%. Logo, sendo parcial a 

lesão e, por isso, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 70% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), totalizando, assim, 9.618,75 (nove mil, seiscentos e 

dezoito reais e setenta e cinco centavos). Assim, considerando o valor 

pago administrativamente, caberá a parte ré ressarcir a parte autora em 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante 

do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Edivan de Melo de Oliveira na Ação de Cobrança proposta em face de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, a fim de condenar a 

seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 52,5% do valor 

global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

apresentação das contrarrazões, à instância superior para os devidos 

fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014372-64.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DE MELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos ... EDVAN DE MELO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT em face 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

14.4.2018 sofreu um acidente de trânsito que lhe ocasionou lesões 

permanentes em membro superior e inferior (fratura em braço e perna), 

conforme atestam os inclusos documentos. Esclarece que requereu 

administrativamente o pagamento do seguro DPVAT, mas a seguradora só 

pagou a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), não adimplindo, assim, o valor total previsto na Lei 

n. 6.194/74, de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Requer, assim, 

o processamento da ação para, ao final, condenar a parte ré ao 

pagamento da diferença de R$ 10.968,75 (dez mil, novecentos e sessenta 

e oito reais e setenta e cinco centavos). Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi designada audiência de conciliação. A requerida 

apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a alteração do 

polo passivo para inclusão ao polo passivo da Seguradora Líder. Quanto 

ao mérito, diz que não proceder a pretensão da parte autora porque o 

valor pago administrativamente corresponde exatamente ao grau da lesão 

sofrida, enfatizando ser do autor da ação o ônus da prova de que a lesão 

é de grau superior ao verificado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A peça 

de defesa foi impugnada. A audiência de conciliação resultou inexitosa e o 

laudo pericial juntado aos autos concluiu que a parte autora foi acometida 

de lesões em cotovelo esquerdo, quantificadas em 75% , bem como em 

lesões em membro inferior esquerdo, também quantificadas em 75%, 

sobre o qual concordaram as partes. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise da 

preliminar arguida pela parte requerida – alteração do polo passivo para 

inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, o que 

ora se passa a fazer, assinalando-se, que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Assim, AFASTO a 

preliminar. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 
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5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente, justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica 

capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as 

partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a 

inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica requerida pela parte autora, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. No 

caso em estudo, conforme demonstram os documentos anexados aos 

autos, a própria parte requerida reconheceu administrativamente as 

lesões sofridas pela parte requerente, indenizando-a no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

não havendo divergência das partes quanto a esse fato. Contudo, a parte 

autora sustenta que as lesões experimentadas em decorrência do 

acidente, ao contrário do que foi reconhecido pela requerida, comporta o 

pagamento integral do seguro, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), requerendo, desse modo, a condenação da seguradora 

ao pagamento da diferença. Havendo, como se vê, reconhecimento 

administrativo do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela 

parte requerente, indispensável se torna outros comentários acerca da 

matéria, impondo-se apenas aquilatar sobre a existência ou não da 

diferença pleiteada. Os documentos anexados aos autos demonstram que 

a parte autora sofreu um acidente que resultou em fraturas em cotovelo 

esquerdo e em membro inferior esquerdo, tendo, por isso, se submetido 

aos procedimentos médicos necessários. A perícia judicial realizada 

constatou que a parte autora sofreu lesão parcial incompleta em seu 

cotovelo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), bem como 

lesão parcial incompleta em membro inferior esquerdo, também 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), com o que concordaram 

as partes. Assim, impõe-se a aferição do quantum efetivamente devido, o 

que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531, 25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Respeitante à lesão em membro inferior esquerdo, de 

acordo com a referida tabela, a perda anatômica e/ou funcional completa 

de um dos membros inferiores corresponde a 70%. Logo, sendo parcial a 

lesão e, por isso, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 70% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), totalizando, assim, 9.618,75 (nove mil, seiscentos e 

dezoito reais e setenta e cinco centavos). Assim, considerando o valor 

pago administrativamente, caberá a parte ré ressarcir a parte autora em 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante 

do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Edivan de Melo de Oliveira na Ação de Cobrança proposta em face de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, a fim de condenar a 

seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 52,5% do valor 

global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

apresentação das contrarrazões, à instância superior para os devidos 

fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035337-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SUELLEN BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008859-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SATILA SAMANTHA PEDROSO DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1024725-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - PJe CERTIDÃO CUIABÁ, 10 de 

março de 2020. Referência: Processo nº 1024725-37.2017.8.11.0041 

Espécie: [Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Defeito, 

nulidade ou anulação]->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: 

JOSE CHARBEL MALOUF EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE 

Certifico que, procedi à intimação da empresa MEDIAPE, dessa vez por 

email, para que se manifeste acerca da impugnação aos honorários 

periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. Assinado Digitalmente Analista 

Judiciário
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010788-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

RENIEL DE MAGALHAES TAQUES (AUTOR(A))

DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

ZENIR MIDON ROA (AUTOR(A))

BENJAMIN ROA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Sul America Companhia Nacional de Seguros interpôs Recurso 

de Agravo de Instrumento n. 1007996-59.2017, insurgindo-se contra a 

decisão de id n. 6698733, que inverteu o ônus da prova. Em sede de 

retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da 

decisão recorrida, de modo que a mantenho por seus próprios 

fundamentos. Por tal motivo, oficie-se a 2ª Câmara Cível de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça, prestando as informações solicitadas pela 

Excelentíssima Relatora. Aguarde o decurso de prazo para as requeridas 

apresentarem contestação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001008-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILSON DIAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS OAB - MS6726 (ADVOGADO(A))

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

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016018-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JHONY PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014127-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL FERREIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042044-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos ... BRUNO ALVES COELHO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 30.6.2018 sofreu um grave acidente de trânsito quando trafegava 

com uma motocicleta na avenida Historiador Rubens de Mendonça, caindo 

ao solo ao perder o controle do veículo, ocasionando-lhe lesões que o 

incapacitaram permanentemente para o exercício das funções habituais, 

conforme atestam os inclusos documentos, devendo, por isso, ser 

indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela 

Lei n. 11.482/2007. Esclarece que é do seu conhecimento que após a 

judicialização de processos em face da seguradora, esta, por meio de 

seus prepostos e empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, 

têm assediado a parte que busca o acesso ao Judiciário para ter seu 

direito assegurado, fazendo-lhes visitas até mesmo em fins de semana, 

requerendo, por isso, seja determinada à requerida que só deverá 

comunicar com o requerente exclusivamente neste processo. Assevera 

que deverá incidir neste caso a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 

1º, CPC), bem como as normas do § 8º, do art. 85, do CPC, em relação aos 

honorários advocatícios. Requer o processamento da ação para, ao final, 

após realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74, bem como em 

danos morais. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da requerida. Em contestação, a requerida 

sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, bem como a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, 

decorrente da ausência de pedido administrativo válido, requisito 

indispensável para o ajuizamento da ação. Quanto ao mérito, afirma que 

os documentos anexados nos autos não demonstram a ocorrência do 

sinistro e as lesões, argumentando ser imprescindível o registro de boletim 

de ocorrência policial pela autoridade competente na data do acidente e, 

que, ademais, os documentos médicos não foram emitidos pelo Instituto 

Médico Legal – IML (§ § 4º e 5º, art. 5º, da Lei 6.194/74 Argumenta que, 

caso seja procedente o pedido, a indenização deverá ocorrer 

proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, nos termos da 

Súmula 474 do STJ. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora 

ratificou os termos da exordial e pugnou pela condenação da parte 

requerida como litigante de má-fé por ter alegado a ausência de 

requerimento administrativo, mesmo a inicial sendo instruída com tal 

documento (art. 81, § 2º, CPC). A audiência de conciliação resultou 

inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual que atestou a 
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incapacidade parcial incompleta em membro inferior esquerdo, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). Regularmente intimadas, 

apenas a parte autora manifestou-se favoravelmente à perícia realizada. 

A parte ré não se pronunciou. É o relatório. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção 

de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes em ausência de requerimento 

administrativo, bem como em alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A. Assinale-se, quanto à primeira – ausência de 

requerimento administrativo –, que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, ao contrário do afirmado pela parte 

requerida, a parte requerente anexou aos autos cópia do requerimento 

administrativo de benefício do seguro obrigatório e que só não foi julgado 

por suposta ausência de documentos indispensáveis e, além do mais, 

cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, além de a parte autora ter 

comprovado a protocolização do requerimento administrativo, foi 

contestado o pleito pela requerida, não havendo, desse modo, que se falar 

em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir. Quanto à segunda preliminar - - alteração do polo 

passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão não merece acolhimento porque 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor 

lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAPFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Assim, AFASTO as 

preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 
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ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente, justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica 

capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica requerida pela parte autora, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em 

atenção ao argumento da requerida de imprescindibilidade do boletim de 

ocorrência elaborado pela própria autoridade policial, cumpre salientar 

que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável 

a apresentação de tal documento quando presentes outros elementos nos 

autos que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as 

lesões experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro, quando foram constatadas as lesões 

sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de tal tese argumentativa. 

Quando à sustentada imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo 

Instituto Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal argumento não 

prospera, tendo em vista que o referido laudo não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Logo, sendo dispensável a 

apresentação de documentos médicos emitidos pelo IML apenas para o 

caso de indenização administrativa, não há que se falar em sua 

imprescindibilidade para o ajuizamento da ação. Os documentos anexados 

aos autos, consistentes em laudos e prontuários médicos, ao contrário do 

afirmado pela parte requerida, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos 

danos sofridos pela parte requerente, diagnosticada com invalidez parcial 

incompleta em membro inferior esquerdo, quantificada em 75% (setenta e 

cinco por cento – Id 20367807). Nesse contexto, estando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial d parte 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores, corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 75 (setenta e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 70% de 75% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 7087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Respeitante ao argumento de que a parte requerida deverá ser 

condenada como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar 

que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da robusta prova 
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carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar 

que, realmente, a inicial veio instruída com documento que demonstra a 

protocolização de requerimento administrativo endereçado ao Presidente 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Contudo, 

saliente-se que a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita 

no art. 80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a requerida afirmou que o 

processo administrativo só não foi finalizado porque não foram 

apresentados documentos imprescindíveis à regulação do sinistro. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, tanto que a ação foi julgada 

procedente, não há que se falar em litigância de má-fé. Assinale-se, 

quanto à proibição de a requerida comunicar-se com a autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, é praxe da parte 

requerida procurar a parte contrária em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, é de se acolher a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a simples 

recusa da seguradora em receber ou não responder ao pedido 

administrativo, deixando, assim, de resolver a matéria administrativamente, 

isso por si só não caracteriza o abalo moral sustentado, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - 

INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - 

MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada 

na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da 

indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, 

não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do 

indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que 

foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (TJMT 

– N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo 

sentido: N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 

de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da requerida por danos morais. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Bruno 

Alves Coelho na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que 

corresponde ao percentual de 52,5% do valor global de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Proíbo a requerida de comunicar-se com a parte autora sobre a 

matéria ora estudada fora do processo. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

apresentação das contrarrazões, à instância superior para os devidos 

fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035012-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDO DAVID DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos ... ESMERALDO DAVID MELO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 20.5.2019 sofreu um acidente 

quando transitava de motocicleta em via pública, momento em que um 

veículo colidiu com a traseira da moto, caindo ao solo e fraturando a 

clavícula, provocando-lhe invalidez permanente, conforme atestam os 

inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Invoca a 

aplicação da teoria da dinamização do ônus da prova prevista no art. 373, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, com a inversão do ônus da prova. 

Requer o processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a 

requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, a falta de interesse de agir decorrente da ausência 

de pedido administrativo válido, requisito indispensável para o ajuizamento 

da ação e, por fim, a necessidade de adequação do valor da causa ao 

proveito econômico perseguido, Quanto ao mérito, que os documentos 

trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de 

causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o 

boletim de ocorrência policial deverá ser lavrado diretamente pela 

autoridade policial e não por informações prestadas peça própria vítima 

posteriormente ao suposto sinistro e que, ademais, a teor do art. 5º, § 5º, 

da Le 6.194/74, a indenização do seguro obrigatório somente ocorrerá se 

houver laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. Mostra-se 

contrário à inversão do ônus da prova com o argumento de que não se 

aplica neste caso as normas consumeristas. Argumenta que, caso seja 

procedente o pedido, a indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de 

acordo com a extensão da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ, após 

realização de perícia técnica judicial. Em impugnação à peça de defesa, a 

parte autora ratificou os termos da exordial. A audiência de conciliação 
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resultou inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem 

sobre o laudo pericial apresentado no referido ato processual que atestou 

a incapacidade parcial incompleta do requerente, diagnosticado com lesão 

em ombro direito, quantificada em 50% (cinquenta por cento). É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise das preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto 

à primeira – alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à 

segunda preliminar – ausência de interesse de agir por falta de 

requerimento administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, 

quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 

824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, ao contrário do afirmado pela ré, o 

requerente tentou protocolizar o requerimento administrativo, mas foi 

impossibilitado de fazê-lo, pelas razões expostas na Ata Notarial anexada 

aos autos, e, além do mais, a ação foi regularmente contestada, o que 

supre eventual ausência de exaurimento da via administrativa, sendo 

importante salientar que o próprio STF entendeu, por bem, aplicar 

analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação 

de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse 

de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, 

foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis, não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Quanto à terceira e última 

preliminar - adequação do valor da causa do proveito econômico 

perseguido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para 

precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, 

mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não 

realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Assim, AFASTO as preliminares. 

Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 
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Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida de 

imprescindibilidade do boletim de ocorrência elaborado pela própria 

autoridade policial vários dias após a ocorrência do sinistro por 

informações de terceiros, cumpre salientar que, para fins de pagamento 

de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação do referido 

documento quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o autor se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, 

constatando-se as lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de 

tal tese argumentativa. Quando à sustenta imprescindibilidade do laudo 

pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal 

argumento não prospera porque o referido laudo só é necessário para o 

pagamento do sinistro na via administrativa, mas jamais para o ajuizamento 

de ação judicial, assim se conferindo do aresto a seguir transcrito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Vê-se, desse julgado, que, tendo 

sido realizada perícia judicial, mostra-se desnecessária a juntada de laudo 

médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, não se sustentando, por 

este fundamento, os argumentos da ré. Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, em laudos e 

prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela ré, demonstram, à 

saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pelo autor no acidente 

noticiado nos autos, o que foi constatado por perícia médica judicial, que 

diagnosticou o autor com lesão em ombro direito, quantificada em 50% 

(cinquenta por cento). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do autor decorre de acidente 

de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, 

corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando que as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 50% 

(cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Esmeraldo David 

Melo na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 
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Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), que corresponde ao percentual de 12,5% do valor global de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a também ao 

pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035012-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDO DAVID DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025956-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELTON OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos ... UELTON OLIVEIRA BRITO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 4.6.2019 sofreu um acidente de 

trânsito quando trafegava com sua motocicleta numa estrada vicinal e 

perdeu o controle da direção, caindo ao solo e fraturando membro inferior, 

conforme inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Argumenta Requer a inversão do ônus da prova com base 

na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (§ 1º, art. 373, CPC), 

bem como o processamento da ação para, ao final, condenar o réu ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a 

requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, bem como falta de interesse de agir, decorrente da 

ausência de pedido administrativo válido, requisito indispensável para o 

ajuizamento da ação. Quanto ao mérito, que os documentos trazidos com 

a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de causalidade entre o 

acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência 

policial deverá ser lavrado diretamente pela autoridade policial e não por 

informações prestadas peça própria vítima posteriormente ao suposto 

sinistro e que, ademais, a teor do art. 5º, § 5º, da Le 6.194/74, a 

indenização do seguro obrigatório somente ocorrerá se houver laudo 

pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. Mostra-se contrário à 

inversão do ônus da prova por não se aplicar aqui as normas 

consumeristas. Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a 

indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão 

da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ, após realização de perícia 

técnica judicial. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou 

os termos da exordial. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as 

partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual que atestou a incapacidade 

parcial incompleta do autor, diagnosticado com lesão em ombro esquerdo, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). As partes concordam 

com o laudo pericial judicial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das preliminares 

arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do 

polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à 

segunda e última preliminar – ausência de interesse de agir por falta de 

requerimento administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, 

quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 

824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, apesar da inexistência de decisão 

administrativa quanto ao pedido formulado pelo autor, a ação foi 

regularmente contestada pelo réu, o que supre eventual ausência de 

exaurimento da via administrativa, sendo importante salientar que o próprio 

STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. 

Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 
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transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do autor, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da ré de imprescindibilidade do 

boletim de ocorrência elaborado pela própria autoridade policial vários dias 

após a ocorrência do sinistro por informações de terceiros, cumpre 

salientar que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é 

dispensável a apresentação do referido documento quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída 

com documentos que demonstram que o autor se submeteu a atendimento 

médico exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, 

constatando-se as lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de 

tal tese argumentativa. Quando à sustentada imprescindibilidade do laudo 

pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal 

argumento não prospera porque o referido laudo só é necessário para o 

pagamento do sinistro na via administrativa, mas jamais para o ajuizamento 

de ação judicial, assim se conferindo do aresto a seguir transcrito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Vê-se, desse julgado, que, tendo 

sido realizada perícia judicial, mostra-se desnecessária a juntada de laudo 

médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, não se sustentando, por 

este fundamento, os argumentos da ré. Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em certidão de ocorrência, em laudos e prontuários 

médicos, ao contrário do afirmado pela ré, demonstram, à saciedade, os 

danos sofridos pelo autor decorrentes do sinistro noticiado nos autos, 

sendo constatados também pela perícia judicial realizada, que concluiu ter 

o autor sofrido lesões em ombro esquerdo, quantificadas em 75% (setenta 

e cinco por cento). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do autor decorre de acidente 

de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, 

corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando que as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 75% 

(setenta e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% 

de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Uelton Oliveira Brito 

na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que corresponde ao percentual de 18,75% do valor global de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno também o réu ao 

pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, 

para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025956-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELTON OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos ... UELTON OLIVEIRA BRITO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 4.6.2019 sofreu um acidente de 

trânsito quando trafegava com sua motocicleta numa estrada vicinal e 

perdeu o controle da direção, caindo ao solo e fraturando membro inferior, 

conforme inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Argumenta Requer a inversão do ônus da prova com base 

na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (§ 1º, art. 373, CPC), 

bem como o processamento da ação para, ao final, condenar o réu ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a 

requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, bem como falta de interesse de agir, decorrente da 

ausência de pedido administrativo válido, requisito indispensável para o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 111 de 828



ajuizamento da ação. Quanto ao mérito, que os documentos trazidos com 

a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de causalidade entre o 

acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência 

policial deverá ser lavrado diretamente pela autoridade policial e não por 

informações prestadas peça própria vítima posteriormente ao suposto 

sinistro e que, ademais, a teor do art. 5º, § 5º, da Le 6.194/74, a 

indenização do seguro obrigatório somente ocorrerá se houver laudo 

pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. Mostra-se contrário à 

inversão do ônus da prova por não se aplicar aqui as normas 

consumeristas. Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a 

indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão 

da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ, após realização de perícia 

técnica judicial. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou 

os termos da exordial. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as 

partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual que atestou a incapacidade 

parcial incompleta do autor, diagnosticado com lesão em ombro esquerdo, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). As partes concordam 

com o laudo pericial judicial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das preliminares 

arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do 

polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à 

segunda e última preliminar – ausência de interesse de agir por falta de 

requerimento administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, 

quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 

824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, apesar da inexistência de decisão 

administrativa quanto ao pedido formulado pelo autor, a ação foi 

regularmente contestada pelo réu, o que supre eventual ausência de 

exaurimento da via administrativa, sendo importante salientar que o próprio 

STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. 

Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 
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NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do autor, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da ré de imprescindibilidade do 

boletim de ocorrência elaborado pela própria autoridade policial vários dias 

após a ocorrência do sinistro por informações de terceiros, cumpre 

salientar que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é 

dispensável a apresentação do referido documento quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída 

com documentos que demonstram que o autor se submeteu a atendimento 

médico exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, 

constatando-se as lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de 

tal tese argumentativa. Quando à sustentada imprescindibilidade do laudo 

pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal 

argumento não prospera porque o referido laudo só é necessário para o 

pagamento do sinistro na via administrativa, mas jamais para o ajuizamento 

de ação judicial, assim se conferindo do aresto a seguir transcrito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Vê-se, desse julgado, que, tendo 

sido realizada perícia judicial, mostra-se desnecessária a juntada de laudo 

médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, não se sustentando, por 

este fundamento, os argumentos da ré. Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em certidão de ocorrência, em laudos e prontuários 

médicos, ao contrário do afirmado pela ré, demonstram, à saciedade, os 

danos sofridos pelo autor decorrentes do sinistro noticiado nos autos, 

sendo constatados também pela perícia judicial realizada, que concluiu ter 

o autor sofrido lesões em ombro esquerdo, quantificadas em 75% (setenta 

e cinco por cento). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do autor decorre de acidente 

de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, 
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corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando que as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 75% 

(setenta e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% 

de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Uelton Oliveira Brito 

na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que corresponde ao percentual de 18,75% do valor global de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno também o réu ao 

pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, 

para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010515-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SEBASTIAO XAVIER VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005106-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUERINO AVELINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Com fulcro no art. 10, do CPC, determino seja intimado o autor para 

manifestação quanto à possibilidade de haver litispendência entre este 

processos e os de n. 1009213-32.2020.8.11.0001 e n. 

1045518-26.2019.8.11.0041, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido esse prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010706-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se pessoalmente a parte autora, conforme ordenado na 

decisão de Id. 19923089. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040260-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL FRANCISCO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Certifique-se sobre eventual decurso do prazo para defesa da 

parte requerida. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035225-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Observa-se do acordo firmado entre as partes, que ambas 
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concordaram com a suspensão do processo até a conclusão da avença. 

Desse modo, considerando que não houve homologação do pacto e 

levando-se em conta o denunciado descumprimento dos termos por parte 

da parte requerida, em prosseguimento ao feito, antes de apreciar o 

pedido Id. 18440490, determino seja a parte autora intimada para se 

pronunciar acerca dos embargos monitórios, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015567-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA MARQUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a petição e os documentos que a acompanha (Id. 19497212), nos 

termos do art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016187-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADROALDO DE LIMA JACOBI (AUTOR(A))

EDITH DA SILVA JACOBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000756-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAVID DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, ANTONIO DAVID DE MAGALHÃES, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face da PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 10 de novembro de 

2018, sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Relata ter sofrido fratura no membro inferior direito, fazendo jus ao 

pagamento da indenização por invalidez, nos termos da Lei n. 6.194/74. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de documentação necessária ao 

processamento administrativo, bem como a ausência do laudo do IML, 

pugnando, por isso, pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, diz inexistir prova da 

invalidez, tampouco do nexo causal entre a lesão descrita e o acidente de 

trânsito, enfatizando ser imprescindível a realização de perícia médica 

para constatação/quantificação da invalidez. Em caso de condenação, 

pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas 

anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a 

correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). 

Requer, por fim, o acolhimento da preliminar arguida e, quanto ao mérito, 

pugna pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, no qual foi 

apurada lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em impugnação, o 

autor reitera os termos da inicial. As partes não se opuseram à perícia 

médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, na ausência de requerimento administrativo/não exaurimento da via 

administrativa e do laudo do IML. No que tange ao pedido de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 
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administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

consta nos autos o pedido/protocolo administrativo e, ainda, que não 

fosse assim, isso não ensejaria a extinção da demanda, como pretendido, 

pois o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir, tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo 

do IML, tendo em vista que o referido laudo não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Por essas razões, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 
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ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

no seu tornozelo esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do seu tornozelo esquerdo, quantificada em 75%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão no caso 

em tela é parcial e, por isso, quantificada em 75%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado 

por Antonio David de Magalhães na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002796-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEINHA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA DE CARVALHO OAB - MT17700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006437-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLAN MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009061-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA REIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Vistos ... ROSÂNGELA REIS DOS SANTOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 28.1.2018 sofreu um 

grave acidente de trânsito, que lhe ocasionou lesões que a incapacitaram 

permanentemente para as funções habituais, conforme atestam os 

inclusos documentos, devendo, por isso, ser indenizada na forma prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Esclarece 

que é do seu conhecimento que após a judicialização de processos em 

face da seguradora, esta, por meio de seus prepostos e empresas 

pertencentes ao mesmo grupo econômico, têm assediado a parte que 

busca o acesso ao Judiciário para ter seu direito assegurado, 

fazendo-lhes visitas até mesmo em fins de semana, requerendo, por isso, 

seja determinada à requerida que só deverá comunicar com o requerente 

exclusivamente neste processo. Assevera que deverá incidir neste caso 

a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC), bem como as 

normas do § 8º, do art. 85, do CPC, em relação aos honorários 

advocatícios. Requer o processamento da ação para, ao final, após 

realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, condenar a 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na 

forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. Em 

contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, decorrente da ausência de pedido administrativo 

válido, requisito indispensável para o ajuizamento da ação. Quanto ao 

mérito, afirma que os documentos trazidos não atestam o nexo causal 

entre o sinistro e as lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência 
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policial é inservível como meio de prova porque lavrado posteriormente ao 

sinistro e, mesmo assim, por informações prestadas por terceiros e, que, 

a teor do art. 5º, § 5º, da Le 6.194/74, a indenização do seguro obrigatório 

somente ocorrerá se houver laudo pericial emitido pelo Instituto Médico 

Legal – IML. Diz não se aplicar aqui as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, sendo, portanto, ônus do requerente a comprovação dos 

fatos alegados na inicial. Argumenta que, caso seja procedente o pedido, 

a indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a 

extensão da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa e não foi realizada perícia por conta da 

ausência da parte autora. Em impugnação à peça de defesa, a parte 

autora ratificou os termos da exordial e pugnou pela condenação da 

requerida como litigante de má-fé por ter alegado a ausência de 

requerimento administrativo, mesmo a inicial sendo instruída com tal 

documento (art. 81, § 2º, CPC). Em despacho saneador foram rechaçadas 

as preliminares, bem como determinada a realização de perícia. O laudo 

pericial foi conclusivo no sentido de que a autora sofreu lesão no ombro 

esquerdo, quantificado em 75%, e no pé direito, quantificado em 25%, com 

o que concordaram as partes. É o relatório. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção 

de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

assinalando que as preliminares arguidas na contestação foram 

enfrentadas no despacho saneador. Ssaliente-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor 

e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, 

inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica 

requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida 

de imprescindibilidade do boletim de ocorrência elaborado pela própria 

autoridade policial, cumpre salientar que, para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, 

Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito 

Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 ). No caso em estudo, a inicial veio 

instruída com documentos que demonstram que a autora se submeteu a 

atendimento médico exatamente no dia do sinistro anunciado no referido 

boletim de ocorrência, bem como as lesões sofridas, impondo-se, assim, o 

afastamento de tal tese argumentativa. Quando à sustenta 

imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – 

IML, cumpre anotar que tal argumento não prospera, tendo em vista que o 

referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, mas 

exclusivo para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem 

se posicionado no sentido de que a realização do laudo pericial pelo 

Instituto Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é 

para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, conforme se 

verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A 

TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO 

CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - 

INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do 

acidente, bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a 

juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova 

pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso 
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do processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação 

do documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Na hipótese vertente, foram 

trazidos com a inicial outros documentos médicos que demonstram o 

sinistro e as lesões, o que mostra dispensável o laudo do instituto médico 

legal. Os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de 

ocorrência policial e em laudos e prontuários médicos, ao contrário do 

afirmado pelo réu, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos 

sofridos pela autora, diagnosticada com invalidez parcial incompleta no 

ombro esquerdo, quantificada em 75% e no pé direito, quantificada em 

25%. Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através 

dos documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos 

médicos, que a invalidez parcial da autora decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um 

dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar corresponde a 25% 

(vinte e cinco por cento). Logo, considerando que as lesões no caso em 

tela são parciais e, por isso, quantificadas em 75% (setenta e cinco por 

cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor 

total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos). Em relação ao pé direito, de acordo 

com a referida tabela, a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos pés corresponde a 50%. Logo, tendo as lesões sido quantificadas em 

25% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de R$ 

1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), no 

total de R$ 4.218,75. Respeitante ao argumento de que o réu deverá ser 

condenado como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar 

que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da robusta prova 

carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar 

que, realmente, a inicial veio instruída com documento que demonstra a 

protocolização de requerimento administrativo endereçado ao Presidente 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Contudo, 

saliente-se que a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita 

no art. 80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a requerida afirmou que o 

processo administrativo só não foi finalizado porque não foram 

apresentados documentos imprescindíveis à regulação do sinistro. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Assinale-se, quanto à proibição de a requerida comunicar-se com a 

autora extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, é 

praxe da parte requerida procurar a parte contrária em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, é de se acolher a 

pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na residência 

da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Diante do exposto, 

julgo procedentes os pedidos formulados por Rosângela Reis dos Santos 

na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor total de R$ 

4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), 

que corresponde, respectivamente, aos percentuais de 18,75 e 12,50% 

do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno também o réu ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Proíbo a 

requerida de comunicar-se com a parte autora sobre a matéria ora 

estudada fora do processo. Decorrido o prazo para eventual recurso e 

assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte 

autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para apresentação 

das contrarrazões, à instância superior para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039362-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, ROBSON FERNANDES DE LIMA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por 

Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 14.7.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em 

sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

nítido o dano moral sofrido. Diz ter sofrido lesões permanentes no seu 

membro inferior esquerdo; membro superior esquerdo e demais lesões a 

serem apuradas em perícia judicial. Pugna, assim, a procedência do pleito, 

a fim de receber a indenização devida, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo, além da inversão do ônus 

da prova. Pede, ainda, sejam os honorários fixados no montante de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do § 8º, do art. 85, do CPC 

ou, em 20% sobre o valor da causa. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

documentação necessária ao processamento administrativo, enfatizando 

que o requerente nunca compareceu à sucursal para requerer a 

indenização nas vias administrativas, pugnando, por isso, pela extinção do 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto 

ao mérito, assevera que o autor não comprova o seu direito indenizatório, 

vez que sequer foi juntado registro de ocorrência do sinistro lavrado por 

autoridade policial de trânsito, não havendo prova de que as lesões 

decorreram de acidente veicular, tampouco da invalidez. Sustenta a 

necessidade de produção de prova pericial e, em caso de procedência do 

pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após essa comprovação da 

invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 
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válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna 

pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação à contestação, a autora reitera os termos da inicial e pugna 

pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação dos 

honorários em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do § 

8º, do art. 85, do CPC. As partes não se opuseram ao resultado obtido no 

laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide e na ausência de requerimento administrativo/não exaurimento da 

via administrativa. No que tange ao pedido de inclusão da Seguradora 

Líder no processo, assinale-se não ser possível o acolhimento da 

pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra no polo passivo da lide. Quanto à 

ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, a 

parte autora, ao contrário do alegado, junta aos autos o pedido/protocolo 

administrativo e, mesmo que não o tivesse feito, isso não ensejaria a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 
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facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

em seu membro inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

No caso em apreço, a requerente teve as funções da estrutura do seu 

membro inferior direito, quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão 

no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa 

e adequada a fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). 

Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos morais, 

cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, 

não caracteriza o abalo moral sustentado pela demandante, uma vez que 

não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Referente à proibição 

da requerida de comunicar-se com a autora extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante ao argumento de que a requerida 

deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter falseado a verdade 

ao afirmar que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da prova 

carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar 

que, realmente, a inicial veio instruída com documento que demonstra a 

protocolização de requerimento administrativo, porém endereçado ao 

Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e 

não à Porto Cia de Seguros, sendo certa a assertiva da demandada de 
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que não regulou o pedido. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com 

a jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, tanto que a ação foi julgada 

parcialmente procedente, não há que se falar em litigância de má-fé. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

por Robson Fernandes de Lima na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais roposta em face 

da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426), deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno-a, 

ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011057-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI COELHO SILVA (AUTOR(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011057-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI COELHO SILVA (AUTOR(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026822-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INICIAL OBRAS E CONSTRUCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (EXECUTADO)

BRF S.A. (EXECUTADO)

MARCIO GAZAVE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026822-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INICIAL OBRAS E CONSTRUCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (EXECUTADO)

BRF S.A. (EXECUTADO)

MARCIO GAZAVE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011670-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M S DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARCELA SOUZA DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)
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Vistos... UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa 

jurídica de direito privado, qualificada nos autos, propôs “Ação Monitoria” 

em face de M S DE OLIVEIRA ME, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira, objetivando seja reconhecida sua qualidade de credora, 

requerendo, ao final, fosse expedido mandado de pagamento da quantia 

de R$ 2.954,75 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta 

e cinco centavos), correspondente a 5 (cinco) cheques de R$ 404,16 

(quatrocentos e quatro reais e dezesseis centavos) emitidos pela ré em 

26.8.2015, que foram devolvidos por insuficiência de fundos. Forma 

anexados documentos. A ré foi regularmente citada na pessoa de sua 

representante legal, Sra. Marcela Souza de Oliveira (Id 14382711), mas 

não apresentou embargos (Id 15104005), o que ensejou o pedido da 

autora de conversão da ação monitória em execução para o fim de intimar 

a executada a pagar a quantia de R$ 43.224,50 (quarenta e três mil, 

duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). É a síntese do 

necessário. Decido. Segundo prevê o art. 344 do Código de Processo 

Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

No caso em tela, apesar de regularmente citada, a empresa ré M.S. De 

Oliveira ME não apresentou embargos, o que impunha o decreto de sua 

revelia. Contudo, no procedimento de ação monitória, que se rege pelos 

arts. 700 e seguintes do CPC, o efeito da falta de manifestação do réu não 

é a revelia, mas a constituição de pleno direito do título executivo judicial, 

em observância ao art. 701, § 2º, do referido instituto processual civil 

(TJRS – AI 70078343183 – DJe 18.7.2018). Em face do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação Monitória proposta por Unimed 

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face de M S de Oliveira ME, 

para o fim de declarar a autora credora dos valores constantes dos 

cheques que instruem a inicial, e, por conseguinte, constituir, de pleno 

direito, o título executivo judicial, nos exatos termos do mandado monitório 

(§ 2º, art. 701, CPC). Fixo os honorários advocatícios em 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o bom 

trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

para que efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, no valor 

de R$ 43.224,50 (quarenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e 

cinquenta centavos), sob pena de penhora de quantos bens forem 

necessários para cumprimento da obrigação (art. 523, § 3º, CPC). 

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, 

do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, querendo, apresente impugnação nos próprios 

autos (art. 525, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011670-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M S DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARCELA SOUZA DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)

 

Vistos... UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa 

jurídica de direito privado, qualificada nos autos, propôs “Ação Monitoria” 

em face de M S DE OLIVEIRA ME, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira, objetivando seja reconhecida sua qualidade de credora, 

requerendo, ao final, fosse expedido mandado de pagamento da quantia 

de R$ 2.954,75 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta 

e cinco centavos), correspondente a 5 (cinco) cheques de R$ 404,16 

(quatrocentos e quatro reais e dezesseis centavos) emitidos pela ré em 

26.8.2015, que foram devolvidos por insuficiência de fundos. Forma 

anexados documentos. A ré foi regularmente citada na pessoa de sua 

representante legal, Sra. Marcela Souza de Oliveira (Id 14382711), mas 

não apresentou embargos (Id 15104005), o que ensejou o pedido da 

autora de conversão da ação monitória em execução para o fim de intimar 

a executada a pagar a quantia de R$ 43.224,50 (quarenta e três mil, 

duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). É a síntese do 

necessário. Decido. Segundo prevê o art. 344 do Código de Processo 

Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

No caso em tela, apesar de regularmente citada, a empresa ré M.S. De 

Oliveira ME não apresentou embargos, o que impunha o decreto de sua 

revelia. Contudo, no procedimento de ação monitória, que se rege pelos 

arts. 700 e seguintes do CPC, o efeito da falta de manifestação do réu não 

é a revelia, mas a constituição de pleno direito do título executivo judicial, 

em observância ao art. 701, § 2º, do referido instituto processual civil 

(TJRS – AI 70078343183 – DJe 18.7.2018). Em face do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação Monitória proposta por Unimed 

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face de M S de Oliveira ME, 

para o fim de declarar a autora credora dos valores constantes dos 

cheques que instruem a inicial, e, por conseguinte, constituir, de pleno 

direito, o título executivo judicial, nos exatos termos do mandado monitório 

(§ 2º, art. 701, CPC). Fixo os honorários advocatícios em 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o bom 

trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

para que efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, no valor 

de R$ 43.224,50 (quarenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e 

cinquenta centavos), sob pena de penhora de quantos bens forem 

necessários para cumprimento da obrigação (art. 523, § 3º, CPC). 

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, 

do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, querendo, apresente impugnação nos próprios 

autos (art. 525, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018183-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMIDIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos. Tendo em vista que o réu foi devidamente citado, porém não 

apresentou defesa, decreto-lhe a revelia, nos moldes do art. 344, do CPC. 

Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a serem 

enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do mérito 

por não haver a necessidade de outras provas para o desate da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua 

inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em vista 

que a parte autora pugna pela produção de outras provas, determino seja 

intimada para assim se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006981-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERMANO LIBENCIO DA CONCEICAO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009613-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, Pela mesma fundamentação da decisão anterior, ou seja, ausência 

de prova da necessidade de parcelamento e/ou prorrogação do 

pagamento das despesas de ingresso, indefiro o pedido. Intime-se, pois, o 

ilustre advogado para proceder ao recolhimento das custas em 5 (cinco) 

dias, já que não o fez no prazo anterior, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009613-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, Pela mesma fundamentação da decisão anterior, ou seja, ausência 

de prova da necessidade de parcelamento e/ou prorrogação do 

pagamento das despesas de ingresso, indefiro o pedido. Intime-se, pois, o 

ilustre advogado para proceder ao recolhimento das custas em 5 (cinco) 

dias, já que não o fez no prazo anterior, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008941-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, Pela mesma fundamentação da decisão anterior, ou seja, ausência 

de prova da necessidade de parcelamento e/ou prorrogação do 

pagamento das despesas de ingresso, indefiro o pedido. Intime-se, pois, o 

ilustre advogado para proceder ao recolhimento das custas em 5 (cinco) 

dias, já que não o fez no prazo anterior, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010367-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, Pela mesma fundamentação da decisão anterior, ou seja, ausência 

de prova da necessidade de parcelamento e/ou prorrogação do 

pagamento das despesas de ingresso, indefiro o pedido. Intime-se, pois, o 

ilustre advogado para proceder ao recolhimento das custas em 5 (cinco) 

dias, já que não o fez no prazo anterior, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008290-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, Pela mesma fundamentação da decisão anterior, ou seja, ausência 

de prova da necessidade de parcelamento e/ou prorrogação do 

pagamento das despesas de ingresso, indefiro o pedido. Intime-se, pois, o 

ilustre advogado para proceder ao recolhimento das custas em 5 (cinco) 

dias, já que não o fez no prazo anterior, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015347-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANNE SALES VENDRAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA ALVARENGA BRANDÃO (REQUERIDO)

 

Vistos, À parte requerente para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(dez) dias. Decorrido esse prazo, conclusos. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031794-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR MENDES SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CAFURE BEZERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerida, via DJE para 

manifestar sobre o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, no 

prazo de 05 dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006417-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIELSON CORREIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013317-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO DA ROCHA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS FERNANDA DALAVALLE (REQUERIDO)

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REQUERIDO)

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

BSB AUTO IMPORTS LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAFAEL SILVA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

N&J COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES OAB - AC2072 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038311-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030786-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID MAYCON NUNES DE CASTILHO (AUTOR(A))

I. V. N. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte requerida via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022886-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO JACKSON DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1054844-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDEI REGINA TAQUES UEMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CRISTINA SILVA LIMA OAB - MT12160/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerida, via DJE para 

manifestar sobre o pedido de desistência da ação, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1019006-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELSON DUARTE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BATTELLA GOTLIB OAB - SP227548 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos com finalidade de 

certificar que reenviei o e-mail ao perito nomeado Alexandre, bem como 

entrei em contato via telefone nesta data, onde me fora informado de que 

apresentaria sua manifestação nos autos. 28 de fevereiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039320-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, com o 

comprovante nos autos informe esta secretaria para que seja expedido o 

mandado de citação. Cuiabá, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014216-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO PACIFICO DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008391-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA LINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006994-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014437-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MAICON DE OLIVEIRA NOBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1020638-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SIMOES SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos com finalidade de 

certificar que reenviei o e-mail ao senhor perito, bem como entrei em 

contato via telefone, solicitando a devida manifestação. 28 de fevereiro de 

2020

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 763811 Nr: 16417-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI RADEL DOS SANTOS FERREIRA, LARISSA 

FERREIRA, RENATO MARLUS FERREIRA, OZIAS BEZERRA DE PAULA, 

VALDEMAR BRAZ BARNI, ADAIR BAVARESCO, MARTHA MARTH, 

MARLISE MARTH, ALCEMAR MARTH, DELMAR MARTH, VILMAR MARTH, 

CARLITO FRANCISCO DA SILVA, CELIA RODRIGUES DA SILVA, CIPRIANO 

ANTONIO MACEDO, FRONTINO SELMO HORN, ISMAEL AMARAL 

NEUMANN, JAIME JOSÉ EICKOFF, MARIA DE LOURDES VICK BELEGANTE, 

MARIA LEANDRO BORGES, MARIA MAGDALENA DALMAS BUSARELLO, 

MARINES CATANIO BEZERRA, ODENIR MARTINS DE FIGUEIREDO, OSMAR 

GUILHERME EICKOFF, RITA ALVES MONTEIRO, RITA DE CASSIA DE 

FIGUEIREDO BORGES, ZANICE BENINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Executada a sentença, os exequentes Vilmar Marth, Osmar Guilherme 

Eickoff, Maria de Lurdes Vick Belegante, Ozias Bezerra de Paula, Odenir 

Martins de Figueiredo, Maria Magdalena Dalmas Busarelo, Cipriano Antônio 

Macedo e Marli Radel dos Santos celebram acordo com o Banco Bradesco 

S/A, pugnando por sua homologação (fls. 871/886).

Na sequência, o executado comprova o cumprimento do pacto, conforme 

comprovantes de pagamento de fls. 77-886.

 É o relatório.

 Decido.

Não se visualizando indícios de irregularidade no acordo, homologo-o, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o 

cumprimento de sentença, com fundamento 924, II do CPC, em relação aos 

participantes desta transação, devendo o processo seguir com relação 

aos demais.

Intime-se, pois, a parte exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052901 Nr: 47808-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO LÚCIO GUIMARÃES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado ALEXANDRE PACHER, para proceder 

a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 

2º e 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1063709 Nr: 52627-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONNY WANDERSON SENA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LOPES LTDA, VERO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEINY LETICIA DA CRUZ - 

OAB:22.051/MT, IVANETE FATIMA DO AMARAL - OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Vistos.

 Tendo em vista que os embargos de declaração pendentes de julgamento 

nos Recursos Especiais n. 1.498484/DF e n. 1.635.428/SC já foram 

julgados, em prosseguimento ao feito, determino seja a parte requerida 

ouvida acerca da petição e documentos de fls. 223-380, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do art. 437, § 1º, do CPC.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934318 Nr: 51597-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNI BARCELOS FICAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:17195/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RAHAL COSTA - 

OAB:15.271

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(os)advogados (s)do 

executado, de acordo com o §1º do art. 841 do CPC, para manifestar, no 

prazo legal, acerca da penhora realizada.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1114536 Nr: 16521-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA CALÇADOS - TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA, SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYANE QUECADA SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE FUKUI - OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.781

 Vistos.

 Em petição de fl. 226, a parte executada informa o pagamento da segunda 

parcela do acordo, pugnando pela baixa das restrições inseridas em seus 

bens e chama a atenção para o fato de que apenas um dos advogados 

requereu o cumprimento de sentença quando, na realidade, duas 

empresas foram representadas no polo passivo da lide.

 Na sequência, a exequente pede o levantamento do valor depositado.

 Quanto ao primeiro pedido, observa-se que as providências requeridas já 

foram adotadas anteriormente, segundo se vê a fl. 222.

 Por outro lado, razão assiste à executada no que se refere aos 

honorários exequendos, vez que deveriam ter sido atribuídos em igual 

proporção aos patronos das requeridas, credores da verba.

 Desse modo, e considerando que a exequente já levantou a quantia de R$ 

4.070,92 (quatro mil, setenta reais e noventa centavos) do montante da 

execução (R$ 5.437,40), quase a totalidade, portanto, determino seja 

intimada a empresa SPC - Serviço de Proteção ao Crédito para, querendo, 

se manifestar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se, também a exequente Tobelli Comércio de Calcados Ltda para se 

pronunciar nesse prazo.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127149 Nr: 21840-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA, 

AGROPECUÁRIA CONTINENTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, MAURO SABATINI FILHO, M. 

SABATINI FILHO & CIA LTDA - ME MS CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - OAB:OAB/SP 

310.300, NARA REGINA DA SILVA VENEGA - OAB:6.580/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar os requeridos para que, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406698 Nr: 38584-21.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA REGINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALBERTO SOUZA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768026 Nr: 20880-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA MORAIS DA SILVA, JOÃO TEOFILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE PRISCILA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:15.962/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da resposta ao ofício de fls. 145-155, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1418109 Nr: 12959-33.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAULMAR RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUCIOMAR MIRANDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELI DE ARRUDA BARROS - 

OAB:12592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISA BACCHI COVER - 

OAB:8333

 É a síntese.Decido.Segundo a norma inserta no art. 674, do CPC, “Quem 

não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição 

sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o 

ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio 

de embargos de terceiro”.Em suma, os embargos de terceiros “visa a 

impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou 

propriedade pertence a terceiro (art. 674, CPC)” , ou seja, para cessar a 

constrição, faz-se necessária a comprovação do domínio ou da posse do 

bem litigioso, como bem prevê o art. 678, CPC . No caso em tela, o 

embargante objetiva, liminarmente, a manutenção/reintegração da posse 

do veículo VW/Saveiro 1.8, 2001, placa 0302455/MT, e comprova, por 

meio da “Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo 

ATPV”, datada de 6.4.2016, com firma reconhecida em 9.6.2016 (fl. 23), 

tê-lo adquirido antes da penhora, ocorrida em 10.8.2017 (fl. 108). Não 

bastasse isso, observa-se dos autos executivos (366589), que o devedor 

foi citado por edital e assistido pela Defensoria Pública, de modo que no 

momento do cumprimento da ordem de penhora ele ainda não havia 

tomado ciência da execução, não descuidando o fato de que a aludida 

ordem sequer havia determinado a restrição de circulação, conforme se 

vê a fl. 107, em desconformidade com o comprovante de fl. 108. Isso, sem 

dúvida, tem acarretado prejuízo ao embargante, sem contar o risco 

iminente de ter o seu automóvel removido a qualquer momento, sendo 

perfeitamente plausível o pedido em sede liminar. Assim, com fulcro nos 

artigos 678, do CPC, defiro a medida liminar, determinando a imediata baixa 

da restrição de circulação, bem como determinando a manutenção da 

posse do bem em favor do embargante. Intime-se a parte embargada, com 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 397863 Nr: 31466-91.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILDO JUSTINO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Em cumprimento à sentença, o exequente Jaildo Justino de Morais 

requereu a intimação do executado para pagar o débito exequendo de R$ 

4.455,41 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e 

um centavos).

O executado depositou em juízo a quantia de R$ 4.629,47 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), 

considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da 

execução, com o que concordou a parte exequente.

É o relatório.

Decido.

Diante do pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos 

documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do 
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Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os 

valores transferidos para a conta bancária declinada na fl. 422.

Sem custas, nem honorários.

 Transitada em julgado, arquive-se.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 738231 Nr: 34788-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO WALL STREET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WANDYR CLAIT DUARTE, 

ALCIDES CARDOSO PEREIRA CLAIT DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR DO ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/O, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MARIA COSTA 

BOTELHO - OAB:11881-B

 Vistos,

Expeça-se o alvará em favor do Sr. Alcides Cardoso Pereira Clait Duarte, 

conforme requerido na peça retro.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 841750 Nr: 45953-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE APARECIDO SANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:66.708/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIMPIO DE SOUZA 

FILGUEIRAS - OAB:3849/MT, NEWTON SOUZA CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13.958/MT, RAFAEL BRUNO DE JESUS SANTOS - OAB:MT 18270-E

 Vistos.

 Intimem-se os subscritores da peça de fl. 98 acerca do petitório item 1, de 

fl. 121, bem como a parte exequente sobre a proposta de acordo 

formulada pelo executado, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestação.

 Decorrido esse prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1115911 Nr: 16986-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA DIVINA DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:390.919, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

OAB:16.625-O, luis filipe de oliveira gomes - OAB:OAB/MT 21.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado, intimando-se, após, a parte exequente para manifestação 

sobre o interesse do feito perante eventual saldo remanescente no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o 

prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1076648 Nr: 58363-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO REGINALDO VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos,

Expeça-se o alvará em favor da parte exequente, conforme ordenado na 

sentença de fl. 103.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1055313 Nr: 48915-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRLENE PRINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON GUIMARÃES 

FERNANDES - OAB:19776-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO 

QUEIROZ - OAB:163.163/SP

 IRLENE PRINS PEREIRA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Reparação de Danos Morais e Materiais” em face da SENDAS 

DISTRIBUIDORA S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

 Depois de designada audiência de instrução e julgamento e apresentadas 

às alegações finais, as partes formulam acordo, no qual a parte requerida 

se compromete a pagar à autora a quantia de R$ 14.800,00 (quatorze mil e 

oitocentos reais) e pedem a sua homologação, com a consequente 

extinção do processo com julgamento do mérito.

 É o relatório.

 Decido.

Não se visualizando indícios de irregularidade no acordo avençado entre 

as partes, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, 

declarando extinto o feito.

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que as partes 

desistiram do prazo recursal e arquive-se.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1092310 Nr: 7195-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, qualificado nos 

autos, opôs “Embargos de Declaração” contra a sentença proferida nos 

autos, alegando erro material na identificação do polo ativo da sentença.

 Pede, assim, a procedência dos embargos para corrigir o erro apontado.

 É o relatório.

Decido.

Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados 

em 18.12.2019, enquanto que a sentença foi publicada em 12.12.2019, 

dentro, portanto, do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do 

antigo CPC, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada 

e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em erro material, conforme sustentado.

Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que houve erro material acerca da 

identificação do polo ativo na sentença que indicou como sendo Itaú 

Seguros de Auto e Residência S.A, quando deveria ser Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais.

Assim, acolho os embargos e dou-lhes provimento, sanando, assim, o erro 

material apontado para que se passe a constar no polo ativo da sentença 

a “Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais” ou invés de Itaú Seguros 

de Auto e Residência S.A.
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 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 932265 Nr: 50552-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE MARASCHIN, ESPOLIO DE DIRCEU PINHATTI 

MENDES, MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES, PRISCILA RASQUERI 

MENDES MARASCHIN, AMANDA RASQUERI MENDES, DIRCEU FERNANDO 

RASQUERI MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LIDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:OABMT18880, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - 

OAB:OAB 21.001

 Vistos...

 DIRCEU PINHATTI MENDES, representado por seu espólio, propôs “Ação 

de Execução de Título Extrajudicial” em face de NATANAEL NUNES DOS 

SANTOS, igualmente qualificado, objetivando o recebimento da quantia de 

R$ 2.780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais).

 A ilustrada Defensoria Pública, na condição de curadora especial do 

executado, opôs embargos à execução, que foram julgados 

improcedentes, culminando em bloqueio de valores em contas bancárias 

do devedor.

 Na sequência, o executado comparece aos autos e quita a dívida, 

requerendo o desbloqueio de suas contas bancárias e de seu veículo, 

bem como a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

 Intimada, a parte exequente pugnou pela extinção do feito por pagamento.

 É o relatório.

 Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta esta execução.

Proceda-se à liberação dos veículos restritos em nome do autor, bem 

como de eventual bloqueio de valores realizado em contas e/ou aplicações 

financeiras de sua titularidade, assim como a exclusão da negativação de 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

 Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do 

proveito econômico obtido, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, levando-se 

em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Intimem-se.

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 82601 Nr: 11574-17.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHAMAN MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA - 

OAB:3150-A

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado, intimando-se, após, a parte exequente para manifestação 

sobre o interesse do feito perante eventual saldo remanescente no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o 

prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 82604 Nr: 11575-02.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORESTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITALLO RICARDO PANATO 

PASSOS - OAB:15.766/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:16312/GO, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 Vistos,

Aguarde-se o cumprimento integral do ordenado na decisão de fl. 428.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1381296 Nr: 4551-53.2019.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROGA SANTA RITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL OLIVEIRA SILVA, MARILZA LIMA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN DA SILVA MOREIRA 

VILELA - OAB:17683

 Vistos.

 Segundo se infere da decisão retro, foi determinada a imissão do 

requerente na posse do imóvel em litígio. Portanto, determino seja a parte 

ré intimada para o imediato cumprimento da ordem.

 Outrossim, observa-se tratar aqui de processo que comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras 

provas para o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de 

julgamentos.

Mesmo porque a Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Imóvel em 

apenso, movida pelos requeridos em desfavor do Banco Bradesco S/A, 

versando sobre o aludido bem já foi devidamente instruído e está em fase 

de sentença.

A despeito disso, tendo em vista que as partes pugnam pela produção de 

outras provas, determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no 

prazo de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade 

da dilação probatória.

Ao final, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1142017 Nr: 28322-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DISTRIBUIDORA E PERFUMARIA E 

COMESTICO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Conforme alvará em anexo, o valor questionado pela parte exequente em 

petição retro foi devidamente pago a Benício Advogados Associados, nos 

moldes requeridos em petição de fl. 59-60.

 Portanto, cientifiquem-se os subscritores da aludida petição acerca do 

pagamento, devolvendo-se, após, o processo ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1176679 Nr: 42720-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RODRIGUES DE FREITAS 

LTDA, SERGIO REZENDE IMOVEIS MEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 
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da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1148135 Nr: 30838-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS, BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, 

DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Executada, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da peça retro.

Erica Teixeira

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139140 Nr: 27066-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS, 

DISCOVER TURISMO LTDA ME, PRISCILA DO CANTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:OAB/SP 

141662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Erica Teixeira

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94039 Nr: 5667-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS 

AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LÚCIA DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Brant Mesquita - 

OAB:20542

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278923 Nr: 5472-32.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVIT JESUS MALAQUIAS - 

OAB:19.601, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356531 Nr: 27004-28.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DANTA DE SOUZA, LARISSA DANTAS DE 

SOUZA, LEANDRO LUIZ MORAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. L. COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA, BANCO DO BRASIL SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:15.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA B. PERES 

SALVADOR - OAB:10.279-B, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B, JACO 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

cálculo de fls.1.123-1.130, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Procedo ainda, a initmação da part exequente, para que manifestem 

acerca da petição de fls. 1.131, dentro do prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374955 Nr: 11204-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ERCY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da petição da executada de fls. 190-197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437986 Nr: 15649-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRA RIBEIRO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740324 Nr: 37030-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY, 

MARIA FERNANDA DE AMORIM RIBEIRO ACCIOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA FERREIRA MENDES 

DIAS - OAB:27.130/MT, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA 

MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestarrequerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 787097 Nr: 41015-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA HELENA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALAH SOLEIMAN AYOUB, JAMIL SALAH 

AYOUB, CLARIMAN DE LIMA YAOUB, ELIAS SALAH AYOUB, MANSUR 

SALAH AYOUB, MATRI SALAH AYOUB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOSÉ 

CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1129131 Nr: 22665-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO RAMBO, ANSELMO RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - 

OAB:9290-B/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, 

JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:OAB/MT 2544-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A

 (...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos na 

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Juliano 

Rambo em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, a fim 

de condenar a ré ao reembolso das despesas médicas e hospitalares 

realizadas e demonstradas pelo autor, nos limites das obrigações 

contratuais que deveriam ter sido honradas pela demandada e nos preços 

praticados pelos hospitais e profissionais credenciados, em montante a 

ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c 

art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da citação; e ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), a título de danos morais, mais juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, conforme se viu acima, e correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ), além das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, 

c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, levando em 

conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da 

causa.Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120478 Nr: 19001-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR SENFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN CRISTINA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117132 Nr: 17535-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091255 Nr: 6693-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONCIANO PEDROSO DE BARROS, MARGARIDA 

MARIA DE MELO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

348 SPE LTDA, S L OPERAÇÕES IMOBILIARIAS CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 2.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 

8.360/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018084 Nr: 30971-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA, TELEVISÃO 

CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO CELL TELEINFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MACINI - OAB:OAB/MT 2.915, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069319 Nr: 55129-59.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL THEODORO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:19201-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:16.943-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Erica Teixeira

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052154 Nr: 47486-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA SOCIEDADE 
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EMPRESARIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PITU HORTUFRUTIGRANJEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457731 Nr: 27963-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDERCY MARIA DE AZEVEDO GUANDALINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO PAULO DE 

SOUZA COSTA, para devolução dos autos nº 27963-28.2010.811.0041, 

Protocolo 457731, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15352 Nr: 14812-10.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA DE JESUS SOARES DA SILVA, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYSE FÁTIMA MAGALHÃES DE SOUZA, 

NILZA EHRETE MAGALHAES, CARLOS FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARIA DE MORAIS - 

OAB:3255, REGINA MARIADE MORAES - OAB:3255/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYARA CRISTINA 

CINTRA ROSA, para devolução dos autos nº 14812-10.2001.811.0041, 

Protocolo 15352, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045518-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUERINO AVELINO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Com fulcro no art. 10, do CPC, determino seja intimado o autor para 

manifestação quanto à possibilidade de haver litispendência entre este 

processo e os de n. 1009213-32.2020.8.11.0001 e n . 

1005106-42.8.11.0041, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido 

esse prazo, conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009213-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUERINO AVELINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Com fulcro no art. 10, do CPC, determino seja intimado o autor para 

manifestação quanto à possibilidade de haver litispendência entre este 

processo e os de n. 1001045518-26.2019.8.11.0001 e n. 

1005106-42.8.11.0041, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido 

esse prazo, conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003147-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FERNANDES PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCYELLIL RIBEIRO PEREIRA (REU)

HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA (REU)

ALEXANDRA DORILEO DE PAULA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Tendo em vista que o requerido Jucyellil Ribeiro Pereira foi 

devidamente citado, porém não apresentou defesa, decreto-lhe a revelia, 

nos termos do art. 344, do CPC. No mais, considerando que os outros 

requeridos (fiadores) ainda não foram citados, determino que se renove o 

ato em horários diferentes, tendo em vista o teor da certidão Id. 20948299. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022969-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE FABIANO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte requerida acerca do pedido do requerente de 

retificação do polo passivo da lide (Id. 16529019), fixado-se o prazo 15 

(quinze) dias para manifestação. Decorrido esse prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034484-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON BRITO DE LIMA (REU)

CELIA REGINA CAMPELO (REU)

EDBERG CAMPELO REZENDE (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com 

a advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001494-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que a parte autora pugna pela produção de outras provas, 

determino seja ela intimada para assim se pronunciar, no prazo de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008281-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFIT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que a parte autora pugna pela produção de outras provas, 

determino seja ela intimada para assim se pronunciar, no prazo de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006074-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA ZUZA KONNO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVES CONTÓ OAB - MT15414-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.C.P. COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido formulado pela parte requerida na peça de defesa, 

determinando a intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos sua declaração de imposto de renda, conforme prevê o art. 99, 

§ 2º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040570-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL GRAN ODARA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. I) Tendo em vista que a ré foi devidamente citada, compareceu à 

audiência de conciliação, porém não apresentou defesa, com fulcro no art. 

344, do CPC, decreto-lhe a revelia. II) Constata-se tratar aqui de processo 

sem questões processuais a serem enfrentadas nesta fase e que 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de outras provas para o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, impondo-se sua inclusão na ordem cronológica 

de julgamentos. Todavia, tendo em vista que a parte autora pugna pela 

produção de outras provas, determino seja ela intimada para assim se 

pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, 

a necessidade da dilação probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039948-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LISBOA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. O autor objetivava na presente demanda o custeio das despesas 

com o conserto de seu veículo, bem como ser indenizado pelos danos 

morais e materiais suportados em decorrência dos problemas mecânicos 

apresentados o automóvel. Antes da audiência de conciliação, porém, ele 

desiste parcialmente do pleito, pugnando pelo prosseguimento apenas no 

que se refere aos danos morais. Em contestação, a ré nada fala acerca 

do pedido, suscitando, preliminarmente, a perda do objeto, em virtude dos 

reparos já terem sido realizados. Tem-se, entretanto, que a preliminar não 

deve prosperar, vez que o autor, como visto acima, pretende, ainda, ser 

indenizado pelos damos morais suportados em decorrência dos defeitos 

constatados no veículo sub judice, o que implica o prosseguimento do feito 

nesse ponto. Por isso, rejeito a preliminar. No mais, constata-se tratar aqui 

de processo sem questões processuais a serem enfrentadas nesta fase 

e que comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de outras provas para o desate da lide, nos termos do art. 

355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua inclusão na ordem 

cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em vista que as partes 

pugnam pela produção de outras provas, determino sejam intimadas para 

assim se pronunciarem, no prazo de 5 (cinco) dias, justificando, 

fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao final, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007941-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ATALANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CID DE CAMPOS BORGES (REQUERIDO)

ORMANDIR SILVA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORMANDIR SILVA BORGES OAB - 344.865.181-87 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Tendo em vista que a parte demandada foi devidamente citada, 

compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou defesa, 

com fulcro no art. 344, do CPC, decreto-lhe a revelia. No mais, inclua-se o 

processo na ordem cronológica de julgamento, nos moldes do art. 12, do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004645-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA DE SOUZA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Trata-se de “Ação de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação 
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por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência” intentada por 

EDINALVA DE SOUZA AMARAL, qualificada nos autos, em face de UNIC – 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, na qual se objetiva, em síntese, ordem judicial que garanta à 

autora a emissão do certificado do curso de pós-graduação em Auditoria 

em Serviços de Saúde. A autora relata ter concluído o aludido curso Lato 

Senso e solicitado ainda em 29 de outubro de 2015 a emissão do diploma, 

assim repetindo por diversas vezes, sem obter êxito. Conta que em 2018 

protocolou novamente toda a documentação necessária, obtendo a 

informação da Coordenação de pós-graduação de que o diploma havia 

sido solicitado a uma instituição de ensino na cidade de Londrina e que 

logo lhe seria dada uma posição, o que também não aconteceu. 

Argumenta estar sofrendo prejuízo, visto que não consegue fazer registro 

junto ao COREN/MT e, além disso, está sendo cobrada pela UNIMED 

Cuiabá, sua empregadora, para que apresente o diploma, já que vem 

exercendo sua função de enfermeira auditora mediante “atestado de 

conclusão de curso”. Pede, assim, a concessão da medida antecipatória, 

a fim de que a requerida seja compelida a emitir o certificado de 

pós-graduação, conforme vasta comprovação de que concluiu 

devidamente o curso. Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. 

Para a concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza 

cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da 

presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo. Da análise dos documentos anexados aos 

autos, mais precisamente do “Atestado de Conclusão de Curso” e do 

protocolo de solicitação de certificado de pós-graduação, nota-se que a 

autora, de fato, cursou e concluiu o curso Lato Sensu de Auditoria em 

Serviços de Saúde e, que, apesar disso, não lhe foi entregue o diploma 

até a presente data, mesmo tendo apresentado toda a documentação 

necessária. Tem-se, assim, que a instituição de ensino superior, ao 

colocar seus cursos acadêmicos à disposição dos interessados atrai para 

si a responsabilidade de emitir o diploma válido aos formandos, a fim de 

que eles possam exercer a profissão almejada e/ou usufruir do 

aperfeiçoamento adquirido. A jurisprudência tem firmado o entendimento 

de que a recusa injustificada na expedição do diploma configura ato ilegal 

da instituição de ensino, assim se conferindo no seguinte aresto: 

“EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – No caso concreto o 

impetrante requereu junto à instituição de ensino a expedição do diploma 

de curso universitário e, embora notificada, a universidade não 

apresentou justificativa para o não atendimento do pedido, o que lhe 

acarreta prejuízos. Verifica-se, contudo, que o aluno frequentou 

integralmente o curso de Pedagogia e, mediante o cumprimento de toda a 

carga horária exigida e obtenção das notas suficientes para sua 

aprovação, conforme demonstra o atestado de conclusão de curso, faz 

jus à obtenção do respectivo diploma. Constata-se também que já foi 

conferido ao estudante o grau de licenciatura plena no curso em questão, 

nos termos da certidão de colação de grau juntada. Nesse contexto, 

afigura-se correta a sentença, ao deferir o pleito do acadêmico impetrante 

e determinar à autoridade impetrada a expedição e registro do documento, 

nos termos da norma citada. Frise-se, ademais, que não se afigura 

razoável que o estudante seja penalizado pela desídia da instituição de 

ensino, como consignado no parecer do Ministério Público Federal, bem 

como que não consta dos autos qualquer manifestação que justifique a 

recusa – Remessa oficial a que se nega provimento.” (TRF-3 – Reexame 

Necessário Cível REOMS 00025148720134036130 – DJe 14.1.2016 – 

destaquei e sublinhei) No caso concreto, observa-se nos documentos 

anexados aos autos que a autora frequentou integralmente o curso, 

mediante o cumprimento de toda carga horária exigida e obtenção das 

notas necessárias para sua aprovação, residindo, nisso, a probabilidade 

do direito. De outra banda, não se visualiza no caso em tela o perigo de 

dano, pois o fato de a autora estar sendo impedida de registrar no 

conselho da categoria (COREN/MT) a sua qualificação não a tem impedido 

de ascender profissionalmente, como bem se vê de seu próprio relato 

inicial de que ocupa o cargo de enfermeira auditora da Unimed Cuiabá. 

Além disso, não há prova nos autos de que a referida empresa lhe tem 

exigido esse registro ou a apresentação do diploma, o que afasta a 

alegada “urgência” na concessão da medida, considerando, ainda, o fato 

de o curso ter sido concluído em 2015. Em face do exposto, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência e, por outro lado, defiro a 

gratuidade da justiça (art. 98, CPC), determinando a citação da parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 29 de junho de 2020, às 

11h30min, que será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital – sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012595-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIRAN ATAIDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAN FERREIRA LAMAS (REU)

CARMEN CRISTINA DE SIQUEIRA (REU)

ADEMILSON MACEDO RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Segundo estabelece o art. 242, do CPC, a citação deve ser 

pessoal ou na pessoa do representante legal, tanto que na citação por 

AR, segundo art. 248, § 1º, do referido instituto processual, a carta deve 

ser entregue ao citando, devendo o carteiro colher a respectiva 

assinatura no recibo. Observa-se do AR Id. 15918071 que o requerido 

Natan Ferreira Lamas não foi citado pessoalmente. Assim, a fim de evitar 

futura nulidade processual, determino que se renove a diligência, devendo 

a carta ser entregue em mãos ao citando, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de junho de 2020, às 

13h, a ser realizada pela Central de Conciliação, na sala 3. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010264-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DOURADO BOA SORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONICIO DOS REIS SALES OAB - MT5896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GERALDO DE MAGALHAES (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Segundo se infere da peça de defesa, o requerido alega haver 

litispendência entre este processo e outro não identificado, pugnando pela 

extinção do feito sem resolução do mérito. Nenhuma razão assiste ao 

requerido em suas argumentações, pois, como bem esclarece o autor na 

inicial, as ações que tramitam perante a 2ª Vara Especializada em Direito 

Agrário, o Juizado Especial Cível do Centro e o juízo da 11ª Vara Cível, 

possuem natureza/pedido distintos do que aqui se discute, pois se 

referem a usucapião e perdas e danos decorrentes de disputa de terras, 

conforme documentação que acompanha a inicial, enquanto que aqui o 
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autor pretende obter a garantia de que não mais sofrerá perturbações por 

parte do requerido, bem como ser moralmente indenizado pelos já 

suportados até aqui. Desta feita, não há se falar em litispendência. Em 

prosseguimento, não havendo outras questões processuais pendentes de 

análise e não sendo o caso de extinção do processo (art. 354, CPC) ou de 

julgamento antecipado (art. 355 e 356, CPC), por depender a lide de maior 

dilação probatória, dou por saneado o feito e organizado o processo (art 

357, CPC), determinando a produção de prova oral. Fixo, como ponto 

controvertido, a comprovação das perturbações e importunações 

gratuitas tidas por realizadas pelo réu contra o autor e demais 

esclarecimentos. Designo o dia 24 de junho de 2020, às 16h para 

realização da audiência de instrução e julgamento, fixando o prazo comum 

de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas, cabendo às 

partes, por intermédio de seus advogados, cumprir as exigências legais 

previstas no art. 455 do CPC. Determino sejam intimadas as partes, por 

intermédio de seus advogados, para que compareçam, bem como 

pessoalmente para prestarem depoimento pessoal, sob pena de confesso, 

cabendo à secretaria a expedição de mandado com essa advertência, nos 

termos do art. 385 do CPC. Deixo para apreciar o pedido de realização de 

perícia médica após a audiência acima. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1037877-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUIS HENRIQUE VILLAS BOAS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

diligência do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040431-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECCOR EQUIPE DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca dos 

embargos monitórios

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1033618-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GARCIA RIGOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT6776-O 

(ADVOGADO(A))

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT12468-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOVELINO ABREU DE LIMA (REU)

ANDREA REWEL BEZERRA (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos o 

endereço dos requeridos para que se proceda sua intimação para 

comparecimento à audiência de conciliação a ser designada no feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049772-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILLART CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003912-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI MARTINS RIBEIRO CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS 76769208172 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DE FRANCA BARRETO OAB - MT10274-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030034-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JUSTINO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico o decurso de prazo para a parte executada proceder ao 

pagamento da condenação, no ensejo, procedo intimação da parte autora 

para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005929-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT OAB - MS21917-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APF CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para manifestar acerca 

da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028222-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO PRIMUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA CELIA TIMOTHEO GUIMARAES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 16/06/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055868-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055911-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005575-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA 50346423104 (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053549-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MAGALHAES LEQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 16/06/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019640-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002202-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALEX DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010011-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA REIS (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA FERNANDES PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010011-67.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, que o pedido inicial 

encontra-se instruído com os documentos necessários, incluindo o Título 

Executivo (01 contrato), e o comprovante de recolhimento das custas 

processuais. Dessa forma, cite-se o(s) executado(s) para, no prazo de 

03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, 

artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação de bens, constando expressamente do 

mandado que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por 

cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte Exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010476-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICKSONN RAPHAEL FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010476-76.2020.8.11.0041(LP) Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 
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administrativo não atendido. Dessa forma, não restando demonstrada a 

postulação administrativa, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

anexando no feito protocolo do pedido administrativo do Requerente, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010369-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA THAIS PANIAGO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010369-32.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte Requerente anexa aos autos o protocolo do requerimento 

administrativo datado de 03 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT, conforme se verifica nos documentos que 

acompanham o pedido inicial. Segundo a disposição contida no § 2° do Art. 

5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não tendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito, até que ocorra os 30 

(trinta) dias, do prazo acima citado. No caso, a parte requerente ainda 

deixou de fazer prova nos autos da alegada hipossuficiência, visto que o 

pedido encontra-se desacompanhado do comprovante de renda. Ante ao 

exposto, decorrido o prazo de suspensão, não havendo nos autos 

manifestação da parte requerente, intime-se a mesma, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, bem como, para demonstrar 

que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando ao feito o documento 

probatório de renda (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última 

declaração de imposto de renda) sob pena de indeferimento do benefício, 

ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

extinção – art. 485, § 1º, do CPC. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010230-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAYNE CLARA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ACORIZAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010230-80.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Restituição de valor c/c Indenizatória de Danos 

Morais, onde a parte Requerente assistido pela Defensoria Pública, 

requerendo a gratuidade da Justiça, alegando falta de condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. O pedido vem 

instruído com os documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos 

essenciais. Assim, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, 

defiro a parte Requerente a Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, a secretaria para agendamento de data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se a parte requerente, ressaltando que a Defensoria 

Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais e o prazo tem início com a intimação pessoal, nos termos do 

art. 183, § 1 e 186, § 1º, ambos do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010370-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDADE CAR EXPRESS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010370-17.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de ação Monitória onde a parte Autora vem aos autos, anexar 

documentos demonstrando não possuir condições financeiras para arcar 

com as despesas processuais. Se a parte traz documentos aptos a 

demonstrar a alegada hipossuficiência, o deferimento é medida que se 

impõe, eis que, eventual falsidade da declaração ou dos documentos 

anexados pela parte autora, há de ser suscitada e demonstrada pela parte 

adversa. Posto isso, estando o pedido acompanhado de prova escrita, 

com elementos identificadores da dívida cobrada (nota fiscal) acolho o 

pedido formulado e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte Autora os benefícios da Gratuidade da 

justiça – art. 99, § 3º do CPC, até prova em contrário. Citem-se a(s) 

parte(s) requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído a causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Nos 

termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, 

que o requerido será isento do pagamento das custas processuais se 

cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a parte Autora. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010378-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010378-91.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de ação Monitória onde a parte Autora vem aos autos, anexar 

documentos demonstrando não possuir condições financeiras para arcar 

com as despesas processuais. Se a parte traz documentos aptos a 

demonstrar a alegada hipossuficiência, o deferimento é medida que se 
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impõe, eis que, eventual falsidade da declaração ou dos documentos 

anexados pela parte autora, há de ser suscitada e demonstrada pela parte 

adversa. Posto isso, estando o pedido acompanhado de prova escrita, 

com elementos identificadores da dívida cobrada (Nota fiscal) acolho o 

pedido e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, defiro a parte Autora os benefícios da Gratuidade da justiça – 

art. 99, § 3º do CPC, até prova em contrário. Citem-se a(s) parte(s) 

requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia 

pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Nos 

termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, 

que o requerido será isento do pagamento das custas processuais se 

cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a parte autora. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016864-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE LEITE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016864-63.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Nos termos do artigo 477, § 2º do CPC, INTIME-SE o perito judicial, 

subscritor do laudo (id. 25371648), para no prazo de 10 (dez) dias, 

complementar o laudo pericial com os esclarecimentos formulados pela 

parte Requerente no id. 26014794. Estando nos autos, as informações 

complementares prestadas pelo expert, digam as partes em 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão. A seguir, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045067-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA PEREIRA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045067-35.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Nos termos do artigo 477, § 2º do CPC, INTIME-SE o perito judicial, 

subscritor do laudo (id. 25330281), para no prazo de 10 (dez) dias, 

complementar o laudo pericial com os esclarecimentos formulados pela 

parte Requerente no id. 26010469. Estando nos autos, as informações 

complementares prestadas pelo expert, digam as partes em 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão. A seguir, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002019-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMANUELLY CRISTINA DA SILVA COSTA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002019-26.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017909-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONYETHY SOUZA WOUNNSOSCKY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA CORTAT DA SILVA OAB - MT18706-O (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017909-05.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016453-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CORREA BORGES THOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016453-83.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 
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Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011022-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSIK ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011022-68.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002404-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA OAB - MT15228-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA PIZARRO CORTIZO (REQUERIDO)

ROSANA PIZARRO CORTIZO (REQUERIDO)

ROSELY PIZARRO CORTIZO (REQUERIDO)

 

Certifico que nesta data verifiquei que a parte requerida compareceu 

espontaneamente nos autos, conforme procuração de Id.29887831. 

Adamais, procedo intimação da parte autora para se manifestar acerca da 

petição de id 29887831.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002404-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA OAB - MT15228-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA PIZARRO CORTIZO (REQUERIDO)

ROSANA PIZARRO CORTIZO (REQUERIDO)

ROSELY PIZARRO CORTIZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANNA ISABELLA CALIXTO DA ROCHA SILVA OAB - MT18334/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que nesta data verifiquei que a parte requerida compareceu 

espontaneamente nos autos, conforme procuração de Id.29887831. 

Adamais, procedo intimação da parte autora para se manifestar acerca da 

petição de id 29887831.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015334-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 23/10/2019, às 08:32 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005822-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJUNIOR MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014965-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NASCIMENTO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002875-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO CAMPOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1037812-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões aos Embargos 

de Declaração, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012093-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DOS SANTOS MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017394-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DONIZETE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SELLES (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 30/06/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047883-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Vieira de Camargo de Artigos Esportivos Ltda-Me (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/06/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022977-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FOCHESATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLIN CAMINHOES MAQUINAS E IMPORTACAO DE PECAS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010600-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI OAB - MT6616-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CALIXTO DE SOUZA OAB - SP229633 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA SALEM GONCALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO OAB - PR14352 (ADVOGADO(A))

VIVIANE RIBEIRO OAB - PR65665 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões aos 

Embargos de Declaração, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016972-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA CARMEZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, conforme determinação de ID.29521847 designo o dia 

29/07/2020, às 08:00 horas, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007898-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETTI JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007904-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA CONCEICAO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 08:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012473-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILEIDE PATRICIA FREHLICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008000-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ATAIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007880-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013113-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COSTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, conforme determinação de ID.29517404 designo o dia 

29/07/2020, às 09:30 horas, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010534-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARQUES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010534-79.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Requer 

ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras 

para suportar os encargos processuais, anexando ao pedido o 

comprovante de renda. Em que pese ser do conhecimento deste 

Magistrado, que na grande maioria dos casos envolvendo a cobrança do 

Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos autos, os mesmos 

documentos a fim de amparar a alegação de recusa do protocolo 

administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: reclamação 

feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, ata notarial 

de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de audiência de 

conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem ao menos 

demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido administrativo da 

parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de que, em 

casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar a 

exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular exercício 

do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o 

posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, recebo o 

pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida 

para os termos da ação e comparecimento a audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela 

Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010581-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010581-53.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade, 

intime-se a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

o pedido inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento das custas 

processuais e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 

Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia 

eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010398-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CARDOSO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010398-82.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Quantia Paga 

c/c Danos Morais, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

pelo artigo 319 do CPC, por estar desacompanhado de documentos 

indispensáveis à propositura da ação, e precisa ser adequada. No caso, a 

parte Requerente requer a gratuidade da justiça, alegando falta de 

condições financeira para arcar com as despesas processuais, deixando, 

contudo, de anexar no pedido o documento probatório necessário. Dessa 

forma, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º e 321 do CPC/2015, 

intime-se a parte Requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando os documentos para 

demonstrar que faz jus ao benefício requerido, trazendo para os autos 

(cópia da CTPS, holerite ou última declaração de renda), ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial, com base no que dispõe os artigos 321, parágrafo único e artigo 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010593-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010593-67.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade, 

intime-se a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

o pedido inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento das custas 

processuais e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 

Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia 

eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001933-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA ZANCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001933-84.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de parcelas 

pagas c/c Dano Moral, onde a parte Requerente, vem aos autos 

comprovar o recolhimento das custas processuais para emenda do 

pedido. Estando o feito instruído com os documentos necessários, e não 

havendo outra pendência a ser sanada, recebo o pedido formulado no id. 

28384296/28384295, para emenda do pedido inicial. Dando cumprimento 

do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento de data para 

audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte Requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010601-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BISPO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010601-44.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte Requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

Requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010611-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FREITAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010611-88.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde o Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte Requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

Requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020207-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUSTINO PAES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020207-67.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Considerando o encerramento do litígio entre a cônjuge deste Magistrado e 

a empresa UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

LTDA, declaro cessado os motivos que ensejaram a minha suspeição e 

retomo a condução do presente feito. Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c 

§2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010517-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. F. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAQUEL FAVARO BARBOZA OAB - 350.416.858-78 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010517-43.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, onde as partes 

Requerentes, comprovam nos autos o recolhimento das custas 

processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria que agende data para audiência conciliatória, a ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte Requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte Requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007905-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

DALVA LUCIA DA SILVA OAB - 362.922.491-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 175437 Nr: 599-48.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ... Portanto, considerando o disposto no referido acórdão proferido em 

incidente de assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do 

parágrafo único do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes 

para manifestar no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de outubro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 376486 Nr: 673-68.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA BASSITT FERREIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ORTEGA MANZANO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY MARIA MACIEL 

FALAVIGNA - OAB:5617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA 

DE SENA - OAB:12.067

 Portanto, considerando o disposto no referido acórdão proferido em 

incidente de assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do 

parágrafo único do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes 

para, manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência 

da prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 590353 Nr: 9622-42.1996.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRO GAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, considerando o disposto no referido acórdão proferido em 

incidente de assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do 

parágrafo único do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes 

para, manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência 

da prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 771079 Nr: 24132-98.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL ALMANARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, NAYLA LOREN GOMES SILVEIRA - 

OAB:14.977

 Cód.771079

 VISTOS,

Transitado em julgado o acordão proferido em sede de Recurso Especial 

e, consequentemente a sentença de fls.392/396 (fls.501), foram as partes 

intimadas na forma da certidão de fls.502, acerca do retorno dos autos à 

esta instancia, para os devidos fins.

Com efeito, a parte Autora vindicou tão somente a cominação de 

obrigação de fazer à Requerida, consistente na proibição de a Ré 

transmitir em seus aposentos, a sonorização musical sem a regular 

autorização da Requerente, nos termos da manifestação de fls.503/507.

Assim, considerando que a Requerente não trouxe qualquer elemento de 

prova do suposto ato irregular praticado pelo Requerido, em homenagem 

ao principio da não surpresa, entendo prudente ouvir o hotel Réu.

INTIME-SE o hotel Réu para que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifeste-se sobre o pedido formulado às fls.503/507, pleiteando o que 

entender de direito.

 Decorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e conclusos, do contrário 

INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, pleitear o que 

entender de direito, voltando-me conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 03 de março de 2020

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879202 Nr: 16312-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM 

TURISMO E HOSPITALIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9633, CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - OAB:16078/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, 

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - OAB:17844 - 

OAB/MT

 Certifico que encaminho intimação da requerente para manifestar acerca 

do pagamento de fls. 187.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 205414 Nr: 18887-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO CENTRO FIGUEIREDO DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E CULTURA - CFECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 Processo Código nº - 205414

VISTOS,

A parte Impetrante foi intimada pessoalmente para promover o andamento 

no feito, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo legal determinado.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado a bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Custas remanescentes ao encargo da parte Impetrante, nos termos do 

art. 90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1017213 Nr: 30667-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO REYNALDO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 
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COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Código – 1017213

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 261/262, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 05 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1289728 Nr: 4851-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL HAMMERS CAVALLEIRO, GIL 

VICENTE FERREIRA GOMES, CIEBITÁLIA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES JUNIOR - 

OAB:11.241/MT, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:OAB/MT 6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - 

OAB:4886/MT

 Processo Código nº1289728.

VISTOS,

PROCESSO CONCLUSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO – 

CERTIFICAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA de fls. 55/56.

Após, INTIME-SE a parte Executada para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento voluntário do débito apontado no cálculo da parte 

Exequente (id.), sob pena de incidência da multa e dos honorários 

previstos no artigo 523 do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte Exequente para 

no prazo de 05 (cinco) dias apresentar planilha de cálculo do valor 

atualizado do débito, com a incidência das referidas penalidades, e 

requerer o que entender de direito a fim de obter a satisfação do seu 

crédito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150618 Nr: 31988-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZE SEMENTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCARAMORI LOGÍSTICA 

ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES - 

OAB:92.566/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 154/175, 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada 

(Autora) para, no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1108163 Nr: 13943-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIANO TASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, Sociedade Educacional Leonardo da 

Vinci S/S Ltda - UNIASSELVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:MT 20778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE KLOCH - OAB:9684, 

JAURI DA ROZA - OAB:28177, JULIANA NOGUEIRA - OAB:25578/B, 

KAMILA MICHIKO TEISCHAMANN - OAB:OAB/MT 16962, RHAIÇA 

DORILEO PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 18.985

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 309/320, 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada 

(Autora) para, no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138636 Nr: 26860-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM COELHO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTT COSMETICOS DISTRIBUIÇÃO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMETICOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FELIPE RUEDA - 

OAB:252.186, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O - MT, 

VIVIANE FREITAS LORA - OAB:OAB/SP 361.492

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 487/497, 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada 

(Requerido) para, no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088492 Nr: 5436-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORTENCIA BATISTA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 

OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, THALISSON GAYVA 

MORAES - OAB:18846

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1080199 Nr: 1569-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON SILVA BALHESTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com base no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial para CONDENAR o Requerido CONCREMAX - CONCRETO 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, pagar ao Requerente: 1) R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir 

da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir 

deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais;2)Indenização 

por danos emergentes, correspondente aos encargos locatícios do imóvel 
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locado (R$ 1.200,00), multiplicado pelo número de meses correspondente 

ao tempo de atraso na entrega da unidade, contabilizados a partir de 

ABRIL/2015, até a data da efetiva entrega das chaves, acrescido de juros 

de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, cujo 

montante deverá ser apurado por ocasião da liquidação da sentença, ante 

a necessidade de comprovação da data de entrega das chaves;3) 

Restituir na forma simples os valores desembolsados pelo Requerente 

com o pagamento de “taxas de evolução de obra” ao agente financeiro a 

partir do mês de ABRIL/2015, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, cujo montante 

deverá ser apurado por ocasião do cumprimento de sentença mediante a 

juntada dos respectivos comprovantes/extratos;CONDENO ainda, a parte 

Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do montante da 

condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 

85 do CPC.Transitado em julgado e decorrido 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a 

sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de março de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 406451 Nr: 38457-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA HELENA FERREIRA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS E DECORAÇÕES GIANE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA CRISTINA PINTO DE 

MELO - OAB:10786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 Código – 406451

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 223/226, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Tendo em vista que o protocolo do acordo foi posterior à data de 

vencimento da 2° parcela (item B), e a ausência de qualquer informação 

quanto ao seu descumprimento, presume-se satisfeita a obrigação.

 Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Desta feita, proceda a baixa das constrições RENAJUD de fls. 219/221, 

conforme espelho anexo.

Custas remanescentes ao encargo da parte Exequente, conforme 

estabelecido na avença, ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do CPC).

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394167 Nr: 29760-73.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, em contato com o perito nomeado no feito, este, asseverou 

a possibilidade de realização de perícia indireta no feito, e, desde logo, 

agendou data para início dos trabalho periciais, qual seja, 01º/04/20 às 

13:00 hs, no consultório localizado na rua pelotas, qd05, Lote 07, CPA I, 

Cuiabá-MT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713837 Nr: 6985-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DAS MINAS DE 

CUIABÁ, SILMA PIRES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA SANTIAÇO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT, ROSANA LORIS AZEVEDO - OAB:15344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): METALÚRGICA SANTIAÇO - ME, CNPJ: 

02019092000187. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo manifestar 

sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá declarar se 

concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de cálculo indicando 

qual ovalor incontroverso do crédito, bem como quanto a constrição de 

ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não pela parte 

exequente.Ficadesde já consignado à parte Executada quedeverá na 

mesma oportunidade indicar a conta bancária de sua preferência ou 

efetuar o depósito judicial do valora ser bloqueado ou, pelo menos, do 

valor incontroverso, sob pena de anuência com as informações prestadas 

pela parte Exequente, bem como, com a utilização do SistemaBACENJUD.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de 

tutela antecipada proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DAS 

MINAS DO CUIABÁ em face de METALÚRGICA SANTIAGO - ME, com 

intuito de compelir a Requerida no conserto da caixa d´agua instalada.

Despacho/Decisão: Vistos,CHAMO O FEITO A ORDEM e REVOGO 

PARCIALMENTE A DECISAO PROFERIDA ÀS FLS , tendo em vista que a 

Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019 ainda não está em vigor. 

Todavia, considerando o disposto no art. 10 do CPC, que impõe a 

observância ao contraditório, segundo a qual “O Juiz não pode decidir, em 

grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 

se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda eu se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, antes da análise do pedido 

para efetivação da constrição financeira, a fim de que a ordem de 

indisponibilidade não enseje margem para discussão quanto a seus limites 

e forma de execução, determino: A INTIMAÇÃO da parte Exequente para 

no prazo de 15 (quinze) dias: 1)Apresentar memória de cálculo atualizada, 

com discriminação pormenorizada da composição do crédito;2) Indicar a 

conta bancária sobre a qual pretende que incida o bloqueio de ativos 

financeiros via Sistema BACENJUD ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo.Com a juntada, INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo 

manifestar sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá 

declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de 

cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como quanto 

a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não 

pela parte exequente.Fica desde já consignado à parte Executada que 

deverá na mesma oportunidade indicar a conta bancária de sua 

preferência ou efetuar o depósito judicial do valor a ser bloqueado ou, pelo 

menos, do valor incontroverso, sob pena de anuência com as informações 

prestadas pela parte Exequente, bem como, com a utilização do Sistema 

BACENJUD. Na hipótese de alegação de existência de valor excessivo no 

cálculo da parte Exequente, remetam-se os autos ao contador judicial para 

apuração do valor correto da execução, e em seguida, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias.Após, voltem os autos conclusos 

para apreciação.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de Outubro de 

2019.Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Sabo Burlamaqui, 

digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864709 Nr: 5395-76.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: KARINA SILVEIRA MENDONÇA, KAMILA MENDONÇA DE 

ROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA FERREIRA HINTZE, CLÁUDIO JOSÉ DE 

ASSIS, VETERINÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, MARIA DE FÁTIMA DE 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589/MT, REGINA PEREIRA - OAB:6589

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 701189 Nr: 35811-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FOGO, TEREZINHA FOGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

JERONIMO - OAB:9.246/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 701189

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 248, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

250/252.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, diga a parte Exequente em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 814569 Nr: 21030-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, IMOBILIARIA 

PAIAGUAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALI VEGGI ATALA JUNIOR - 

OAB:24.793, DANILO PIRES ATALA - OAB:6062/MT, VANESSA DA 

SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Código do Processo nº 814569

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 306, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

310/320.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, diga a parte Exequente em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1098898 Nr: 10148-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Código do Processo nº 1098898

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 124, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

125/126.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, diga a parte Exequente em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1034393 Nr: 38825-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017, MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

19.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Código do Processo nº 1034393

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 242, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

244/245.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, diga a parte Exequente em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720751 Nr: 16209-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FERNANDEZ ALVES PEREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. MORENO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. F. MORENO ME, CNPJ: 

37491669000133, Inscrição Estadual: 13.371.585-0. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de execução por quantia certa de 

titulo executivo extrajudicial, movido por Emerson Fernandez Alves 

Pereira, em desfavor de L. F. Moreno Me, no qual, a parte autora busca o 

ressarcimento dos 3 (três) cheques depositados sem fundos entregue 

como pagamento pela parte requerida. Dá-se o valor da causa R$ 

26.565,27 (vinte e seis mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e 

sete centavos).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 42.933,88 - Valor 

Atualizado: R$ 42.933,88 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 720751Vistos,Trata-se de 

Execução de Titulo Extrajudicial, onde a parte executada dando 

cumprimento a decisão que julgou os Embargos do Devedor, vem aos 

autos cumprindo a determinação de folhas 81, apresentar a planilha do 

cálculo atualizado da dívida, requerendo a intimação da parte executada 

para pagar a dívida.Posto isso, e verificando tratar-se de devedor revel, 

com curador especial nomeado nos autos, defiro em parte o pedido 

formulado as folhas 86/88, para determinar que se intime a parte 

executada, por edital, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos 

autos o pagamento da dívida, atualizada, sob pena de execução forçada. 

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão. Não havendo pagamento, 

intime-se a parte exequente para dez dias, promover o regular andamento 

desta execução, atualizando o cálculo da dívida e indicando bens à 

penhora, para posterior prosseguimento, sob pena de suspensão – art. 

921 do CPC.Intime-se a parte exequente.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 12 de 

Dezembro de 2019.Yale Sabo MendesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gabriel Franco 

Casavechia, digitei.

Cuiabá, 05 de março de 2020

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1052163 Nr: 47491-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ANTONIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIO BARROS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077/MT, MARIANE GOMES DE MORAES - OAB:17.055/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Cardoso de 

Medeiros Oliveira - OAB:23291/O

 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Código nº 1052163

VISTOS,

 A parte Executada ofereceu as fls. 186/188 IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, alegando dentre outras coisas o excesso 

de execução no cálculo da parte Exequente, sendo devido somente a 

importância de R$ 10..999,81 (dez mil, novecentos e noventa e nove reais 

e oitenta e um centavos).

A parte Impugnada ora Exequente as fls. 19/191 manifestou concordância 

ao cálculo do Executado.

 Todavia, depreende-se dos autos que a parte Executada sequer efetuou 

o depósito do valor que entende devido, razão pela qual, deverá incidir 

sobre o montante do cálculo a multa e honorários previstos no artigo 523 

do CPC.

Desta feita, faculto à parte Executada o prazo de 05 (cinco) dias para 

comprovar o pagamento do valor da condenação devidamente atualizado 

até a data do depósito, devendo acrescer no cálculo o percentual 

correspondente à multa e honorários previstos no artigo 523 do CPC, sob 

pena de expropriação forçada.

 Decorrido o prazo sem manifestação a parte Exequente deverá juntar 

planilha atualizada do débito, observando os parâmetros estabelecidos na 

sentença e ao cálculo apresentado pelo Executado as fls. 187, do qual 

concordou, e requerer o que entender de direito visando a satisfação do 

seu crédito.

Com a juntada, voltem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 06 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021587 Nr: 32717-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHON BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVX PRODUTOS OTICOS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ADELINO MORAES DE 

ALMEIDA PRADO - OAB:OAB/SP 220.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AVX PRODUTOS OTICOS EIRELI ME, 

CNPJ: 17866987000124. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação monitória, movida por Marchon 

Brasil LTDA, em desfavor de AVX Produtos Óticos Eiriele Me, no qual, a 

parte autora é credora da empresa ré, e busca amortizar o débito de 2 

(dois) cheques que nunca foram ressarcidos pela parte Executada. Dá-se 

o valor da condenação R$ 9.384,35 (nove mil trezentos e oitenta e quatro 

reais e trinta e cinco centavos).

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 1021587Vistos,Trata-se de 

Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo Executivo 

pela sentença (fls. 67/70), passando o feito a ter prosseguimento pelos 

moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.No caso, a parte autora 

vem requerer a intimação da parte requerida para cumprimento da 

sentença.Estando a sentença transitada em julgado (fls. 172), e não 

havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução formulado às folhas 74/75.Intime-se a parte 

requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco 

dias, quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão. Não havendo 

pagamento, intime-se a parte exequente para em cinco dias, apresentar 

nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de execução, bem como, para no mesmo 

prazo indicar bens à penhora, para posterior prosseguimento.Intimem-se 

as partes.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de Dezembro de 2019.Yale Sabo 

MendesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gabriel Franco 

Casavechia, digitei.

Cuiabá, 06 de março de 2020

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074159 Nr: 57184-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação do advogado GABRIEL OLIVEIRA 

SANTIAGO DE AMORIM, para devolver os autos em cartório, em 3 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113835 Nr: 16284-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON PEREIRA GOMIDE, MARIA APARECIDA 

GOMIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO ALVES ROSA - 

OAB:11.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que, encaminho intimação do advogado JOZY ELLEN NOGUEIRA 

SOUZA JOAQUIM, para devolver os autos em cartório, em 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887628 Nr: 21686-54.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PERSIO ROSA DA SILVA, OXIGENIO CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIDORAL FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HALATTAN GALESKI - 

OAB:26425/O, KILZA GIUSKI GALESKI - OAB:8.660 MT, PATRÍCIA 

APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:OAB/MT 12.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico decurso de prazo da parte Requerida para se manifestar acerca 

da penhora realizada nos autos. No ensejo, procedo intimação da parte 

Autora para, no prazo legal, informar o endereço para proceder a 

avaliação do veículo, bem como proceder o recolhimento da guia do ofícial 

de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859474 Nr: 1322-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA, 

ELTON BENEDITO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - 

OAB:3.556, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN JUNIOR - OAB:OAB/MS 

16.956, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, LUIS 

AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, certifique-se, 

intimem-se as partes nos termos do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 879138 Nr: 16254-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 

20944-O, ROSELI CARDOSO - OAB:25045, SUZIMAR GONÇALVES DA 

COSTA LAUEFFER - OAB:24.417/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7647-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 Código – 879138

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 378v/380, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na cláusula 6° da avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Cuiabá-MT, 05 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815894 Nr: 22342-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA LUÍZA CALHAO BARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA CORREA BOTELHO AZAMBUJA, IRANI 

SANTOS DA SILVA, AUDAX COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES, IZA BOTELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

retirar documentos expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816729 Nr: 23160-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE BASTOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA QUEIROZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:14.795/MT, YANOMANI CARDOSO - 

OAB:16774/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO JUNIOR - OAB:17020, TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - 

OAB:18966

 Com a juntada, INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo 

manifestar sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá 

declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de 

cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como quanto 

a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não 

pela parte exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 811504 Nr: 17995-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZANIR SABINA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/O, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - OAB:3036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGO 

COLOMBO - OAB:42.782/PR, RAMIRO DE LIMA DIAS - OAB:12504/PR, 

RODRIGO CÉSAR CALDEIRA - OAB:35.461/PR

 PROCESSO CÓDIGO Nº811504

VISTOS,

O cálculo atualizado apresentado pela parte Exequente as fl. 220 deve ser 

retificado, porquanto a multa estabelecida no artigo 523 do CPC para o 

caso de inadimplemento voluntário da quantia fixada na sentença não tem 

natureza de verba sucumbência, razão pela qual, a base de cálculo sobre 

a qual incidem os honorários da fase de cumprimento da sentença é o 

valor da dívida, sem a multa de dez por cento.

A par disso, determino a intimação da parte Exequente para no prazo de 

05 (cinco) dias, retificar a cálculo.

 Considerando o disposto no art. 10 do CPC, que impõe a observância ao 

contraditório, segundo a qual “O Juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda eu se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício”, antes da análise do pedido para 

efetivação da constrição financeira, a fim de que a ordem de 

indisponibilidade não enseje margem para discussão quanto a seus limites 

e forma de execução, determino:

 1) A INTIMAÇÃO da parte Executada para no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar sobre o pedido de constrição de ativos financeiros em sua 

conta bancária, devendo indicar a conta de sua preferência, efetuar o 

depósito judicial do valor a ser bloqueado, ou, pelo menos, do valor 

incontroverso, sob pena de anuência com as informações prestadas pela 

parte Exequente, bem como, com a utilização do Sistema BACENJUD.

 Na hipótese de alegação de existência de valor excessivo no NOVO 

cálculo da parte Exequente, remetam-se os autos ao contador judicial para 

apuração do valor correto da execução, e em seguida, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos para apreciação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726625 Nr: 22441-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTF - ASSESSORIA DE SERVIÇOS E CONSULTORIA 

TÉCNICA FINANC. SOCIED. CIVIL LTDA, MARIA DE LOURDES SIMÕES 

ARAÚJO PEREIRA, FERNANDO HENRIQUE SIMÕES ARAÚJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL AGOSTINHO DE 

ALMEIDA - OAB:2223/MT, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922/MT, 

MARCELO PINHEIRO PINA - OAB:147267/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SEVILHA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:295839/SP, JOSÉ ROBERTO CORTEZ 

- OAB:20.119, WANIRA COTES - OAB:102.198

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal, retirar a carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762146 Nr: 14654-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA, MARCOS 

AURÉLIO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:287799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA 

DE GRÃOS LTDA, CNPJ: 07651584000104, Inscrição Estadual: 

13.314.020-2, atualmente em local incerto e não sabido MARCOS AURÉLIO 

DE SIQUEIRA, Cpf: 68971079134, Rg: 10420010, brasileiro(a), casado(a), 

empresário e atualmente em local incerto e não sabido ALINI FARIAS 

FRANZOLINI DE SIQUEIRA, Cpf: 69600546134, Rg: 12744930, brasileiro(a), 

casado(a), empresaria. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo manifestar 

sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá declarar se 

concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de cálculo indicando 

qual o valor incontroverso do crédito, bem como quanto a constrição de 

ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não pela parte 

exequente

Resumo da Inicial: Trata-se de execução de título extrajudicial, advindo do 

não adimplemento de cheques emitidos pelos executados.

Despacho/Decisão: Vistos,A parte exequente pretende em primeiro lugar a 

constrição de ativos financeiros de propriedade da parte executada 

conforme pedido formulado as folhas, a fim de assegurar o cumprimento 

da obrigação objeto da lide. Todavia, considerando o disposto no art. 10 

do CPC, que impõe a observância ao contraditório, segundo a qual “O Juiz 

não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda eu se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício”, antes da análise do pedido para efetivação da constrição 

financeira, a fim de que a ordem de indisponibilidade não enseje margem 

para discussão quanto a seus limites e forma de execução, determino: A 

INTIMAÇÃO da parte Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias: 
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1)Apresentar memória de cálculo atualizada, com discriminação 

pormenorizada da composição do crédito;2) Indicar a conta bancária 

sobre a qual pretende que incida o bloqueio de ativos financeiros via 

Sistema BACENJUD ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.Com a 

juntada, INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo manifestar 

sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá declarar se 

concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de cálculo indicando 

qual o valor incontroverso do crédito, bem como quanto a constrição de 

ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não pela parte 

exequente.Fica desde já consignado à parte Executada que deverá na 

mesma oportunidade indicar a conta bancária de sua preferência ou 

efetuar o depósito judicial do valor a ser bloqueado ou, pelo menos, do 

valor incontroverso, sob pena de anuência com as informações prestadas 

pela parte Exequente, bem como, com a utilização do Sistema BACENJUD. 

Na hipótese de alegação de existência de valor excessivo no cálculo da 

parte Exequente, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração 

do valor correto da execução, e em seguida, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.Após, voltem os autos conclusos para 

apreciação.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 25 de Outubro de 

2019.Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Sabo Burlamaqui, 

digitei.

Cuiabá, 06 de março de 2020

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27816 Nr: 2793-79.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOMATON NORTE INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, 

Automaton Embalagens Plásticas Ltda., Martinho Faust, Wilson Ferreira 

Filho, José Evaldo Faust, Luiz Alberto Faust, Raul Eduardo Faust, Miguel 

Angelo Scotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, CLEBER MARCONDES - OAB:24530, JOILSON DIMAS 

LEITE CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.698/MT, KLEBER TOCANTINS 

MATOS - OAB:4982/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:342/MT, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850/MT, Evaldo 

Gusmão da Rosa - OAB:2982/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal, retirar a carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12846 Nr: 11340-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060

 Portanto, considerando o disposto no referido acórdão proferido em 

incidente de assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do 

parágrafo único do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes 

para, manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência 

da prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de março de 

2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269126 Nr: 1551-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES JACÓ TREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal, retirar a carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237878 Nr: 6960-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CAVALHERI APOIO LOGISTICO LTDA, JABURSAT - 

JABUR PNEUS RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, COMERCIAL 

SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, JOSE GUILHERME FONSECA DIAS 

RIBEIRO, ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS SANCHES - 

OAB:38007/PR, LUCIANA SERAFIM SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961 

OAB/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MAGNO HERCULANO 

MEDEIROS - OAB:34.317, CLARISSA AUGUSTA TORRES 

CAVALCANTE - OAB:33.350, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, 

JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5.127/MT, RENATA LUIZA ANDRADE DE 

SOUZA - OAB:38.399, SERGO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:352-46

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se das folhas 557 a 577.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 165522 Nr: 15428-77.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIEBITÁLIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIL VICENTE FERREIRA GOMES, EMANUEL 

HAMMERS CAVALLEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT

 PROCESSO CÓDIGO Nº165522

VISTOS,

Trata-se de processo de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (FL.175).

DEFIRO em parte o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios 

formulado pela parte Exequente as fls. 283/296.

Tendo em vista o resultado positivo da pesquisa pelo Sistema Renajud em 

anexo, INTIME-SE a parte Exequente para indicar quais dos veículos 

registrados em nome dos Executados pretende que recaia a constrição, 

devendo ainda, comprovar o valor de mercado dos bens, notadamente 

através de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de 

vendas divulgados em meios de comunicação na forma do artigo 871, IV, 

do CPC e informar o meio expropriatório desejado (CPC, art. 875), para 

posterior efetivação da restrição judicial e expedição do competente 

mandado.

 Saliento que com relação aos veículos que estiverem restritos por 

alienação fiduciária, a penhora ficará restrita aos direitos creditórios sobre 

o bem.

Para fins de possibilitar a intimação do credor fiduciário e a remoção dos 

veículos, INTIMEM-SE os Executados para no prazo de 05 (cinco) dias 

trazer os dados do Banco/Financiamento (inclusive endereço) e do local 

onde os automóveis poderão ser encontrados, sob pena de incorrer em 

ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, c/c art. 774, II e V, ambos 

do CPC), hipótese em que lhe será cominada multa de até 20% sobre o 

valor da dívida (parágrafo único do art. 774 do CPC), sem prejuízo de 

outras sanções de natureza processual ou material.

 Com relação ao pedido de penhora dos imóveis, determino a intimação da 

parte Exequente para juntar certidão atualizada da matrícula dos bens, sob 

pena de indeferimento;

Por fim, considerando o disposto no art. 10 do CPC, que impõe a 
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observância ao contraditório, segundo a qual “O Juiz não pode decidir, em 

grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 

se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda eu se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, antes da análise do pedido 

para efetivação da constrição financeira, a fim de que a ordem de 

indisponibilidade não enseje margem para discussão quanto a seus limites 

e forma de execução, determino a INTIMAÇÃO da parte Exequente para 

indicar a conta bancária que deverá recair a constrição, haja vista que no 

bloqueio anteriormente efetuado foram atingidas contas poupanças do 

Executado (fl.216/218).

 Fica desde já também os Executados intimados para no prazo de 05 

(cinco) dias indicarem a conta bancária de sua preferência, efetuar o 

depósito judicial do valor apontado pela parte Exequente as fls. 283, ou, 

pelo menos, do valor incontroverso, sob pena de anuência com as 

informações prestadas pela parte Exequente, bem como, com a utilização 

do Sistema BACENJUD.

 Após, voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 74223 Nr: 11484-77.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON EDUARDO PEREIRA DA COSTA, 

Trese Imobiliária Ltda e outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do art.44 do CPC e o Provimento 

n. 04/2008/CM, retificada pela Resolução nº11/2017/TP Resolução 

nº11/2011/TP, com fulcro no art. 64, §1º, da Lei Processual, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar esta 

ação, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário desta Capital.Proceda-se as 

baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição ao Juízo Cível competente (Vara 

Especializada de Direito Bancário).Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de 

março de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 209556 Nr: 20256-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT BOSCH LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONITOR ENGENHARIA - INSPEÇÃO TÉCNICA 

DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA 

- OAB:200.777/SP, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:128998/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 Processo Código nº - 209556

VISTOS,

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes juntado às fls. 112/114 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

Custas Remanescentes ao encargo da parte Requerente, conforme 

estabelecido na avença.

Renunciado ao prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 144658 Nr: 2144-46.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO- UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ROQUE DA SILVA, SIMONE 

MILAGRES SILVA, ROCK'S JOALHEIROS IND. E COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 A par de tais considerações, considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem assim, a 

hipótese do art. 44 do CPC, DECLINO ex officio da COMPETÊNCIA 

jurisdicional para conhecer e processar a presente ação em favor de uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital.Procedam-se 

as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível 

competente.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de março de 2020.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132304 Nr: 24011-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANGELICA DOS SANTOS ROCHA, Cpf: 

43422470115, Rg: 1257006-0, Filiação: Maria Augusta dos Santos Rocha 

e Odair Antonio Rocha, data de nascimento: 06/11/1967, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação monitória, movida por Colégio 

Prudente Campos Eireli, em desfavor de Angélica dos Santos Rocha, no 

qual, a parte Autora é credora da Requerida em face do não pagamento 

de mensalidades escolares, portanto, busca a amortização das parcelas 

não recebidas pela Executada. Dá-se o valor da condenação R$ 

27.629,20 (vinte e sete mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte 

centavos).

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 1132304Vistos,Trata-se de 

Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo Executivo 

pela sentença (fls. 67/68), passando o feito a ter prosseguimento pelos 

moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.No caso, a parte autora 

vem requerer a intimação da parte requerida para cumprimento da 

sentença.Estando a sentença transitada em julgado (fls. 69), e não 

havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução formulado às folhas 74/76.Intime-se a parte 

requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco 

dias, quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão. Não havendo 

pagamento, intime-se a parte exequente para em cinco dias, apresentar 

nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de execução, bem como, para no mesmo 

prazo indicar bens à penhora, para posterior prosseguimento.Intimem-se 

as partes.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de Dezembro de 2019.Yale Sabo 

MendesJuiz de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gabriel Franco 

Casavechia, digitei.

Cuiabá, 06 de março de 2020

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1231244 Nr: 15276-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEDEGARIO NOLETO SOARES, MARIA ROMILDA 

UCHOA NOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BCO DO BRASIL-PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, apenas 

para vedar a incidência de capitalização mensal dos juros e do Coeficiente 

de Equalização de Taxas – CET –, possibilitada, assim, a compensação 

simples dos valores eventualmente cobrados a maior, mantendo-se 

inalteradas as demais cláusulas contratuais.Em razão da sucumbência 

recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 

50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do CPC.Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

translade-se cópia da presente decisão aos autos principais e arquive-se, 

observando as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 

de março de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1288920 Nr: 4598-61.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRE LASCH, WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR, 

JULIO CESAR ANDRADE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON CECILIO DE 

MESQUITA - OAB:8067

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (autor) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 164/181.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157004 Nr: 34673-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY HERGET - 

OAB:16575/PR, ERLON ANTONIO MEDEIROS - OAB:25537

 Intimação do advogado ANEIRTON PARREIRA SILVA, para, no prazo de 

03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222341 Nr: 30348-22.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CLÁUDIO VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - 

OAB:21.684/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT, 

MARCELA DE SOUZA GARCIA - OAB:11.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16.057

 Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, retirar em 

cartório, documento expedido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337161 Nr: 8000-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR - OAB:, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT, JORGE JERONIMO GONGO - OAB:MT-10.217, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Código – 337161

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes às 

fls.699/700, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado na avença, até o 

vencimento final que ocorrerá em 15/12/2020, com fulcro no artigo 922 do 

CPC.

Custas remanescentes de acordo com os termos do art. 90, §2° do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado e não havendo manifestação das 

partes quanto ao eventual descumprimento, remetam-se os autos ao 

arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 362283 Nr: 32007-61.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO CORREA LIMA LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT, JANINA DE CASTRO FREITAS - 

OAB:11636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Código - 362283

VISTOS,

INDEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pela parte Executada as 

fls. 312, tendo em vista a ausência de qualquer complexidade na análise 

do pedido de levantamento formulado pela parte Autora as fls. 309/310.

Desta feita, estando preclusa a oportunidade para a parte Executada opor 

qualquer fato impeditivo ao crédito da parte Autora depositado as fls. 270, 

nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 270 em favor da parte 

Exequente a ser creditado na conta indicada à fl. 310.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 05 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 400914 Nr: 33654-57.2009.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC. DO BANCO DO 

BRASIL S/A - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEDEGARIO NOLETO SOARES, MARIA 

ROMILDA UCHOA NOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

Processo nº 33654-57.2009.811.0041 - Código Nº 400914

VISTOS,

Os Embargos do devedor em apenso (código n. 1231244) foram julgados 

parcialmente procedentes nesta data, determinando o prosseguimento da 

execução, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, apenas 

para vedar a incidência de capitalização mensal dos juros e do Coeficiente 

de Equalização de Taxas – CET –, possibilitada, assim, a compensação 

simples dos valores eventualmente cobrados a maior, mantendo-se 

inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das 

custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da 

parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

Desta feita, intime-se a parte Exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar planilha de débito atualizada e requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 398721 Nr: 31909-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NOGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA OLÍVIA ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GUIMARAES 

WISZKA - OAB:2493 RO, Antonio Carlos Guimarães Wiszka - 

OAB:9.958/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

Código Nº 398721

VISTOS,

 Os Embargos do devedor em apenso (código n. 1084079) foram 

JULGADOS PROCEDENTES para declarar insubsistente a execução de 

título extrajudicial em razão da ilegitimidade passiva da Embargante.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença e inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773176 Nr: 26308-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRÓ ÓTICA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIZIANE PEREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:6.387/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLEIZIANE PEREIRA CRUZ, Cpf: 

00698973100, Rg: 15879747, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIME-SE a parteExecutada para no mesmo prazo manifestar 

sobre o cálculo apresentado,oportunidade em quedeverá declarar se 

concorda com o valor indicado ou apresentarplanilha de cálculo indicando 

qual ovalor incontroverso do crédito, bem como quanto aconstrição de 

ativos financeiros em sua contabancária indicada ou não pela 

parteexequente.Fica desde já consignado à parte Executada quedeverá 

na mesma oportunidadeindicar a conta bancária de sua preferência ou 

efetuar o depósitojudicial do valor a serbloqueado ou, pelo menos, do valor 

incontroverso, sob pena de anuência comas informaçõesprestadas pela 

parte Exequente, bem como, com a utilização do SistemaBACENJUD

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de cobrança, onde almeja a 

requerente o recebimento do valor de R$ 2.079,60, referente ao 

inadimplemente de cheques emitidos pela requerida.

Despacho/Decisão: Vistos,Trata-se de processo em fase de cumprimento 

de sentença, onde a parte exequente pretende em primeiro lugar a 

constrição de ativos financeiros de propriedade da parte executada (fls. , 

a fim de assegurar o cumprimento integral da obrigação objeto da lide. 

Todavia, considerando o disposto no art. 10 do CPC, que impõe a 

observância ao contraditório, segundo a qual “O Juiz não pode decidir, em 

grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 

se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda eu se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, antes da análise do pedido 

para efetivação da constrição financeira, a fim de que a ordem de 

indisponibilidade não enseje margem para discussão quanto a seus limites 

e forma de execução, determino: A INTIMAÇÃO da parte Exequente para 

no prazo de 15 (quinze) dias: 1)Apresentar memória de cálculo atualizada, 

com discriminação pormenorizada da composição do crédito;2) Indicar a 

conta bancária sobre a qual pretende que incida o bloqueio de ativos 

financeiros via Sistema BACENJUD ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo.Com a juntada, INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo 

manifestar sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá 

declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de 

cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como quanto 

a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não 

pela parte exequente.Fica desde já consignado à parte Executada que 

deverá na mesma oportunidade indicar a conta bancária de sua 

preferência ou efetuar o depósito judicial do valor a ser bloqueado ou, pelo 

menos, do valor incontroverso, sob pena de anuência com as informações 

prestadas pela parte Exequente, bem como, com a utilização do Sistema 

BACENJUD. Na hipótese de alegação de existência de valor excessivo no 

cálculo da parte Exequente, remetam-se os autos ao contador judicial para 

apuração do valor correto da execução, e em seguida, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias.Após, voltem os autos conclusos 

para apreciação.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 24 de Janeiro de 

2020.Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Sabo Burlamaqui, 

digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 774166 Nr: 27352-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA YOSHIMURA, TIEMY YOSHIMURA DE 

VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA, J. ROCHA IMOVEIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12456

 Código – 774166

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes às 
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fls.474/484, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado na avença, até o 

vencimento final que ocorrerá em 05/06/2020, com fulcro no art. 922 do 

CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Exequente, conforme 

estabelecido no item 14 da avença.

Decorrido o prazo acima assinalado e não havendo manifestação das 

partes quanto ao eventual descumprimento, remetam-se os autos ao 

arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 05 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906911 Nr: 34832-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINÉIA GOMES RANGEL DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1084079 Nr: 3454-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA OLIVIA ARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL NOGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI EDUARDO SANO LAURINDO - 

OAB:10.128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

GUIMARAES WISZKA - OAB:2493 RO, Antonio Carlos Guimarães 

Wiszka - OAB:9.958/PR

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I c/c 917 do CPC JULGO 

PROCEDENTE OS EMBARGOS DO EXECUTADO, para reconhecer a 

inexistência de mora do Embargante e por consequência JULGO EXTINTO 

o processo de EXECUÇÃO em apenso (código n.398721).Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO o Embargado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor atribuído a causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, ante o 

caráter não condenatório desta sentença.TRANSLADE-SE cópia da 

sentença para o feito executivo em apenso (cod.398721), e preclusa a via 

recursal, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.Publique-se. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cuiabá/MT, 09 

de março de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085510 Nr: 4056-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. D. R. MIRANDA EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de 

folhas 90 a 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075973 Nr: 57955-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO WALDINAH PAGANOTO 

DE PAIVA - OAB:12.054 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1092666 Nr: 7355-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LIMA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com base no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial para CONDENAR os Requeridos CONCREMAX - CONCRETO 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, pagar ao Requerente: 1) R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir 

da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir 

deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais;2)Indenização 

por danos emergentes, correspondente aos encargos locatícios do imóvel 

locado (R$ 500,00), multiplicado pelo número de meses correspondente ao 

tempo de atraso na entrega da unidade, contabilizados a partir de 

ABRIL/2015, até a data da efetiva entrega das chaves, acrescido de juros 

de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, cujo 

montante deverá ser apurado por ocasião da liquidação da sentença, ante 

a necessidade de comprovação da data de entrega das chaves;3) 

Restituir na forma simples os valores desembolsados pelo Requerente 

com o pagamento de “taxas de evolução de obra” ao agente financeiro a 

partir do mês de ABRIL/2015, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, cujo montante 

deverá ser apurado por ocasião do cumprimento de sentença mediante a 

juntada dos respectivos comprovantes/extratos;CONDENO ainda, a parte 

Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do montante da 

condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 

85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de março de 

2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1089257 Nr: 5830-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIANY EGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código - 1089257

VISTOS,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar 

quanto ao valor remanescente da condenação depositado pela parte 

Executada às fl. 155/157 e sobre o pedido de extinção do feito.

Desta feita, presumindo-se satisfeita a pretensão executória, DECLARO 

EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 

924, II e 925, do CPC.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado na fl. 157, em favor da parte 

Requerente, a serem creditados conforme a conta indicada na fl. 147.

Custas remanescentes pela parte Executada, conforme disposto no artigo 
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90 do CPC, devendo o comprovante juntado as fl. 163 ser conferido pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação.

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 05 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1101231 Nr: 11034-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIUNFO LOCADORA MONTEGENS E 

SERVICOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SOUTO ONORIO 

LAZZARI - OAB:9381/O

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, e por consequência 

determino o regular processamento do processo de execução em apenso 

(código n. 1062555).Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a parte 

Embargante ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, que fixo em 20% do valor da execução, nos termos do §2º 

do art. 85 do CPC.Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores 

deliberações, translade-se cópia da presente decisão aos autos principais 

e arquive-se, observando as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1062555 Nr: 52147-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFO LOCADORA, MONTAGENS E SERVIÇOS 

LTDA-ME, JOEL BASILIO DE SOUZA NETO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUTO ONÓRIO 

LAZZARI - OAB:9381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9.995/MT

 Código Nº 1062555

VISTOS,

Os Embargos do devedor em apenso (código n. 1101231) foram julgados 

IMPROCEDENTES nesta data.

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

que de direito para prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1055868 Nr: 49087-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FIDELIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA COSTA NETO, ROSANGELA 

DA SILVA MEDEIROS, SILVA MEDEIROS E COSTA NETO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE CRISTINA SANABRIA 

CARVALHO ALVES - OAB:OAB/MT 19151

 Código do Processo nº 1055868

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 101, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, defiro o pedido de execução de sentença formulado às fls. 95/99.

Proceda-se a retificação no registro e autuação deste feito, para fazer 

constar a fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945992 Nr: 58006-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROSELINO SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Código do Processo nº 945992

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 163, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

165.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, diga a parte Exequente em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 905381 Nr: 33817-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGG PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME LTDA, EDINEZ 
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MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC CUIABÁ INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, MÉTODO ENGENHARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MIGUEL ALVIM 

COELHO - OAB:156347/SP

 Código do Processo nº905381

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 305, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

306/310.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, diga a parte Exequente em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288633 Nr: 9105-51.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO 

DESEVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIJANE GONÇALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HORÁCIO VILHAGRA 

FILHO - OAB:2891

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

9105-51.2007.811.0041, Protocolo 288633, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322630 Nr: 23883-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GOMES MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO HENRIQUE 

DE OLIVEIRA VANDERLEI, para devolução dos autos nº 

23883-26.2007.811.0041, Protocolo 322630, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334824 Nr: 5469-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRICIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG79.760, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:44698

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO 

ALENCAR DA SILVA, para devolução dos autos nº 

5469-43.2008.811.0041, Protocolo 334824, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209350 Nr: 20046-31.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIJANE GONÇALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A 

EDUCAÇÃO E AO DESEVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT, 

WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

20046-31.2005.811.0041, Protocolo 209350, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1406820 Nr: 10474-60.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA, 

VLADIMIR JOSUE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA SOUZA 

BARBOSA ROSA - OAB:15395/MT, JULIO SANTANA DA ROSA NETO - 

OAB:23731, LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - OAB:25035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:2.221-A/DF, TATIANA MARIA S MELLO DE LIMA - 

OAB:15.118

 Processo código n° 1406820

VISTOS,

EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor incontroverso depositado as fls. 81, em 

favor da parte Autora observando os dados bancários às fls. 83, e 

intime-se a parte Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada as fls. 

84/90.

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1135686 Nr: 25391-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA, CACIQUE 

AGROPECUARIA AGROFLORESTAL LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CERATO, MAURICIO CERATO E CIA 

LTDA-ME, NAYARA CONCEIÇÃO DAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPEF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 Código do Processo nº 1135686

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 100, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

102/105.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, diga a parte Exequente em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007904-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA CONCEICAO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1007904-50.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007880-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1007880-22.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007905-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

DALVA LUCIA DA SILVA OAB - 362.922.491-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1007905-35.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037712-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HYLDINEIA CORREA DOS ANJOS PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP (REU)

VLADIS FELSKY DOS ANJOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n.1037712-08.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Com fulcro no art. 

357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento 

e organização do processo: Ambos os requeridos foram devidamente 

citados e apresentaram contestação com documentos, arguindo matérias 

de ordem preliminar. INÉPCIA DA INICIAL: Aduzem os Requeridos que a 

petição inicial é inepta, na medida em que da narrativa dos fatos não 

decorre logicamente os pedidos. A preliminar de inépcia da inicial não 

procede. A peça de ingresso está devidamente instruída com elementos 

indicativos do direito que a Requerente alega ter, sendo possível dela 

extrair a causa de pedir e os pedidos. Ademais, a fundamentação utilizada 

na sustentação da tese preliminar refere-se ao mérito da demanda. Deste 

modo, AFASTO a referida preliminar. ILEGITIMIDADE PASSIVA: O Hospital 

requerido suscitou matéria preliminar consistente em sua ilegitimidade 

passiva, argumentando que não consta na inicial qualquer imputação 

direta de responsabilidade do Hospital no evento narrado, ou seja, a 

Autora não se insurge contra os serviços prestados pelo nosocômio 

requerido. A referida preliminar será apreciada com o mérito, pois entendo 

ser indispensável a dilação probatória para apuração de eventual 

responsabilidade de cada um dos Requeridos. Nesse sentido: “EMENTA: 

ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. ANÁLISE 

PREMATURA. REFORMA. Irresignação contra decisão que reconheceu a 

ilegitimidade passiva do hospital na ação de erro médico, extinguindo o 

feito sem resolução do mérito em relação ao fornecedor de serviços. 

Ausência de vínculo empregatício. Indiferença. Alegação do fornecedor de 

que apenas recebeu valores relativos à internação. Problemas reclamados 

que podem advir da conduta do hospital. Análise prematura. Dilação 

probatória necessária. Decisão reformada. Confirmação da antecipação. 

Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 20709692120148260000 SP 

2070969-21.2014.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 

Julgamento: 01/07/2014, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/07/2014).” Diante do acima exposto, a referida preliminar será 

apreciada e decidida por ocasião da sentença. Estando as partes bem 

representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da 

ação, entendida como direito abstrato, e, não havendo mais preliminares 

para análise, dou o processo por saneado. Fixo como pontos 

controvertidos, se houve ou não culpa (imprudência, negligência ou 

imperícia) do requerido Vladis Felsky dos Anjos no evento narrado na 

exordial; se o Hospital requerido tem ou não legitimidade para figurar no 

polo passivo deste demanda; se há ou não responsabilidade solidária 

entre os requeridos; se há culpa concorrente ou exclusiva da Requerente 

no evento narrado na inicial; se são ou não devidos a requerente os 

danos materiais e morais pleiteados na inicial. Do ônus da prova: Pretende 

a requerente a aplicação da legislação consumerista ao presente caso, 

com a inversão do ônus da prova, cujo pedido foi impugnado pelos 

requeridos. Acerca do ônus probatório, a relação existente entre as 

partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, estando o 

usuário do serviço em posição de desvantagem técnica, o que justifica a 

inversão do ônus da prova, a fim de facilitar a defesa do consumidor. 

Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a 

hipótese inscrita no art. 6º, VIII, do Estatuto, razão pela qual, DEFIRO A 

INVERSÃO do ônus da prova. Todavia, devo esclarecer que a inversão do 

ônus da prova não tem o condão de modificar a natureza da 

responsabilidade do requerido médico, que in casu, é subjetiva e aferível 

por meio de culpa. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

SUPERVENIÊNCIA DE PROCESSO ALÉRGICO. CASO FORTUITO. 

ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. [...]2. Em procedimento 

cirúrgico para fins estéticos, conquanto a obrigação seja de resultado, 

não se vislumbra responsabilidade objetiva pelo insucesso da cirurgia, 

mas mera presunção de culpa médica, o que importa a inversão do ônus 

da prova, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da 

responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente, em razão 

do ato cirúrgico. (STJ, REsp 985.888/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 13/03/2012).” 

Outrossim, instadas as partes a indicarem as provas que ainda pretendem 

produzir, apenas os Requeridos apresentaram manifestação, pugnando 

pela produção de prova oral, testemunhal e pericial. DEFIRO inicialmente a 

produção da prova pericial, por entender pertinente ao correto deslinde da 

controvérsia. Para a realização da prova pericial, nomeio como perito do 

Juízo a empresa Forense Lab Pericias - especialista em perícias técnicas 

judiciais, podendo ser encontrada na Rua Leonides de Carvalho, nº 111 - 

Coxipó da Ponte, Cuiabá - MT, 78048-350 - Telefone: (65) 98112-2338, 

E-mail: contato@forenselab.com, para realizar a perícia ora determinada, 

independente de compromisso, sob a fé de seu grau, para apresentação 

de laudo no prazo de trinta (30) dias, após início dos trabalhos. Intimem-se 

as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos e 

assistente técnico. Após, intime-se a empresa de perícias acima nomeada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo, indicando o 

nome e a especialidade do profissional que irá cumprir o encargo, bem 

como, para apresentar proposta de honorários, nos termos do art. 465, § 

2º, I, do CPC. Após, intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, sob pena de preclusão (artigo 465, § 1º do CPC). O valor dos 

honorários periciais deverá ser suportado pela parte Requerida. Assim, 

em igual prazo, digam os requeridos sobre a proposta honorária e, 

havendo concordância, depositem integralmente o valor dos honorários, 

ficando desde já, autorizado o expert a levantar 50%(cinquenta por cento) 

da quantia, no início dos trabalhos. Na sequência, agende-se com o expert 

a data de início dos trabalhos, intimando-se as partes, certificando a 

ocorrência nos autos. Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele 

digam as partes, no prazo de 15(quinze) dias. Após a conclusão da prova 

pericial, voltem-me os autos conclusos para decidir acerca da 

necessidade ou não de produção da prova testemunhal e oral. Por fim, no 

que tange ao pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça, os 

fatos narrados, que cuidam de suposta falha na prestação de serviço 

médico, por si, não implicam na necessidade de se determinar o sigilo do 

processo, visto que não há a exposição da intimidade pelo que é descrito. 

Quanto à alegação de que os prontuários médicos estão acobertados pelo 

sigilo, cumpre considerar que não é necessária a decretação do segredo 

de justiça para a preservação do alegado sigilo do documento, bastando 

atribuir àqueles documentos, no momento do peticionamento eletrônico, a 

classificação de “documento sigiloso”. Em razão disso, foi atribuído sigilo 

tão somente aos documentos que podem expor a intimidade da parte 

Autora, pois no caso dos autos não há excepcionalidade a justificar a 

tramitação do feito sob segredo de justiça. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010513-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ SALOMAO (REQUERIDO)

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010513-06.2020.8.11.0041. (MF) 

REQUERENTE: JOAQUIM OLIVEIRA REQUERIDO: BRDU SPE VARZEA 

GRANDE LTDA, FABIO LUIZ SALOMAO VISTOS, INTIME-SE a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) Juntar documentos 

que comprovem o adimplemento referente às parcelas contratuais 

vencidas de 17/04/2017 a 01/2020, conforme alegado na inicial, bem como 

o comprovante de pagamento referente a comissão de corretagem; 2) 

Juntar aos Autos documento que comprovem a recusa da parte Requerida 

em devolver os valores adimplidos pelo Requerente. Com fulcro no art. 98 

CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise de 

pedido com urgência. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060436-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DYEGO ISHIZUKA DORNELLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT21274/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060436-35.2019.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

MAX DYEGO ISHIZUKA DORNELLES REU: PAULO GUSTAVO OLIVEIRA 

MARTINS VISTOS, Compareceu a parte Autora no Id.28790293 informando 

do descumprimento da tutela de urgência deferida no Id.27566613. Instada 

a se manifestar acerca do comunicado, a Requerida compareceu no 

Id.29940197, esclarecendo que teria se equivocado no cumprimento da 

ordem relativa a baixa do protesto, comprovando o adimplemento das 

taxas cartorárias para o cancelamento e a baixa da restrição em desfavor 

do Autor, pugnando ao final o reconhecimento jurisdicional do atendimento 

da ordem. Consigno que, a despeito das justificativas lançadas pela parte 

Requerida no que atine ao equivoco quanto ao cumprimento da ordem 

judicial, entendo insubsistentes seus argumentos, primeiro porque, a 

ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei, principalmente aqueles 

que estão devidamente representados por profissional tecnicamente 

habilitado; segundo porque, a decisão foi clara e especifica, na medida em 

que ordenou diretamente que o Réu providenciasse a baixa e 

cancelamento das anotações indevidas sobre os dados do Autor, imperita 

a alegação de que “acreditou na baixa automática” dos protestos. Por 

outro lado, é cediço que aparentemente houve o cumprimento da ordem, 

não justificando o deferimento dos pedidos do Autor, ao menos por ora, 

salvo eventual impugnação que desconstitua ao teor da petição juntada no 

Id.29940193 e documentos, oportunidade em que poderá ser 

demonstrado, ainda, os prejuízos decorrentes da contumácia do Réu. Com 

efeito, INDEFIRO os pedidos formulados pela parte Autora no Id.28790293, 

e reservo ao julgamento do feito o pronunciamento quanto ao concreto 

descumprimento da ordem e a razoabilidade/necessidade de ser aplicada 

a multa cominatória em desfavor do Réu, bem como seu patamar. Após, 

salvo a existência de pedido urgente, AGUARDE-SE a realização da 

audiência de conciliação designada no Id.27663333 (dia 28/04/2020 às 

10h30). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008301-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELON ANGELOS DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008301-12.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: MARCELON ANGELOS DE MACEDO REQUERIDO: FATIMA 

CAMPOS VISTOS, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULAÇÃO COM 

PERDAS E DANOS proposta por MARCELON ANGELOS DE MACEDO em 

desfavor de FÁTIMA RODRIGUES DE CAMPOS, em que a parte Autora 

pretende em sede de tutela de urgência: [...] a) O deferimento em medida 

de urgência (art. 300 da Lei 13.105/2015) da busca e apreensão do 

veículo placa NJH2830, RENAVAM 00939874970, MARCA/MODELO 

FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, e que o mesmo seja devidamente 

entregue para o Autor, desobrigado de quaisquer ônus, pois de modo 

contrário, a Requerida ocultará o bem não levando ao resultado efetivo da 

presente demanda; [...] (Id.29579182) Oportunizado o recolhimento das 

custas, a parte Autora comprovou no Id.29631151 o pagamento das guias 

de preparo para a distribuição da ação, vindo-me conclusos. É o 

necessário. DECIDO. As tutelas provisórias de urgência (CPC, art. 294), 

ainda que possuam caráter satisfativo ou conservativo, devem ser 

pleiteadas com fundamento no artigo 300 e seguintes do CPC, ressaltando 

que ainda se for postulada em caráter antecedente (arts. 303 a 310 do 

CPC), deve a petição inicial indicar o pedido de tutela final, com a 

exposição da lide, do direito que se busca realizar/assegurar, o perigo de 

dano ou o risco do resultado útil do processo. Conseguinte, para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. In casu, nada obstante os 

argumentos da parte Autora e a evidencia de relação jurídica existente 

entre as partes, não vislumbro a prova da constituição da Ré em mora, 

tampouco evidencias que afastem por completo a exceção do contrato 

não cumprido. Com efeito, em uma análise perfunctória, sem 

desconsiderar os dissabores e os danos aparentemente suportados pelo 

Requerente, nesta prematura fase processual, não vislumbro a presença 

concomitante dos requisitos necessários à prolação de um provimento 

jurisdicional reversível para ambas as partes. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória e dispensa a análise da presença dos demais 

requisitos, quais sendo, os da urgência à concessão da medida, 

impondo-se a triangulação do feito e a devida instrução processual, com o 

exercício do contraditório e ampla defesa, a fim de que o juízo forme seu 

livre convencimento. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos 

requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e 

comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a 

qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, recebo as emendas a inicial 

apresentadas pela Requerente e, por não estarem presentes os 

pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido 

de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, contestar a demanda, consignando as advertências dos artigo 

334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO 

que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de 

Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte 

Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, principalmente a existência de inúmeras emendas a inicial. 

INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010251-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR ATTLAS VISTORIAS (REU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1010251-61.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. A companhia ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S/A, denunciada a lide pela Requerida Atlas, 

devidamente citada, quedou-se inerte. Instadas as partes a apresentarem 

as provas que ainda pretendem produzir, apenas as Requeridas se 

manifestaram. A Requerida Atlas pugnou pela colheita de depoimento 
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pessoal da Autora, bem como da representante da Brasil Veículos, assim 

como dela própria. A seu turno, a Requerida Brasil Veículos pretende 

produzir prova pericial para averiguar os danos materiais pretendidos pela 

Autora; bem como prova documental consistente em obter informações do 

contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo da Autora, 

envolvido no sinistro. A matéria em lume não comporta a produção de 

prova oral, cabendo ainda registrar que não é permito à qualquer das 

partes pedir seu próprio depoimento pessoal, que depende do pedido da 

parte contrária, razão pela qual INDEFIRO a produção da prova oral 

pleiteada. Quanto à prova pericial e documental requestada pela requerida 

Brasil Veículos, considerando os motivos pelo qual a parte requerida 

pretende as referidas provas, entendo que a aludida prova técnica terá 

lugar na fase de liquidação da sentença, considerando que o objetivo da 

prova está interligado com o resultado da sentença, razão pela qual 

INDEFIRO também a sua produção. Ademais, do exame do conjunto 

probatório apresentado, entendo que este feito está apto a receber 

julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória. Com 

efeito, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente 

para a compreensão e deslinde da questão, razão pela qual após, o 

decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença, 

ocasião em que as preliminares suscitadas serão também apreciadas. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009873-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANTIES MARQUES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009873-03.2020.8.11.0041. (MF) AUTOR: 

ROMANTIES MARQUES GOMES REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. VISTOS, 

Compulsando os autos, identifico incongruências que inviabilizam o 

recebimento da ação. Sabe-se que a ação de consignação em pagamento 

presta-se tão somente para realização de pagamento de obrigação de 

dívida líquida e certa, não havendo que se discutir sobre controvérsia 

acerca do mérito da obrigação, estando prevista nos artigos 334 e 

seguintes do Código Civil. Destarte, para que a consignação tenha força 

de pagamento, o pagamento da dívida deve ser integral ou na forma 

pactuada (aceita pelo credor), conforme se depreende do artigo 336 do 

Código Civil: Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, 

será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, 

todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. In casu, o 

pedido de consignação em pagamento repousa na hipótese do inciso I do 

artigo 335 do Código Civil – recusa injustificada em receber o pagamento 

na forma parcelada, por parte da credora. É o que se extrai da petição 

inicial, em que o Autor afirma sua disposição de pagar uma entrada de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) no prazo de 05 dias e mais 90 (noventa) 

parcelas mensais com 1% juros ao mês de R$ 291,36 (duzentos e 

noventa e um reais e trinta e seis centavos. Entretanto, o ajuizamento da 

presente ação especial não tem o condão de compelir o credor a aceitar a 

proposta de pagamento da dívida nas condições impostas ou suportáveis 

pelo devedor, porquanto não há previsão legal a respeito. Ademias, o art. 

327, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da cumulação de pedidos 

e estabelece os requisitos para a cumulação de pedidos, in verbis: Art. 

327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de 

vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1º São 

requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os pedidos sejam 

compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo 

juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. § 

2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, 

será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, 

sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas 

previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais 

pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições 

sobre o procedimento comum. § 3º O inciso I do § 1o não se aplica às 

cumulações de pedidos de que trata o art. 326. Com efeito, o inciso III, do § 

1º, do art. 327, do CPC, prevê a identidade procedimental como condição à 

cumulação de pedidos, sendo certo que a ação deve sempre seguir um 

procedimento único. De toda sorte, insta reconhecer, que o § 2º, do art. 

327, do CPC, permite a cumulação do pedido consignatório com outros 

pedidos diferentes, no mesmo bojo processual, todavia, 

consequentemente, desamparado do rito especial da ação de 

consignação em pagamento, observando-se o procedimento comum. 

Portanto, o depósito em consignação, quando vindicado em cumulação de 

outros pedidos do devedor, torna-se um incidente. Desta forma, é notório 

que, o Autor se socorreu da via inadequada e estreita para propositura da 

ação. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, ADITAR A INICIAL, com fulcro no artigo 321, do CPC, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, a fim de sanar as inconsistências 

retro mencionadas, ADEQUANDO à ação proposta, devendo seus 

fundamentos jurídicos e pedidos estarem em conformidade aos 

procedimentos estabelecidos pelo NCPC, bem como se atentar ao 

preenchimento dos requisitos previstos no artigo 335 do Código Civil. 

Outrossim, considerando que a atual sistemática concebida no PJE reforça 

a necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes e 

servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos 

inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente à juntada da peça a ser 

substituída SERÁ riscado e seu conteúdo não estará mais disponível para 

visualização/consulta, DEVENDO a parte Autora indicar com clareza quais 

os números dos Ids que permanecerão nos autos. Com fulcro no artigo 98 

CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se necessário. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036431-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUSA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1036431-80.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 30016408 requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Executada no id. 29858845, mediante alvará judicial, contudo, a parte 

Exequente deixou de manifestar acerca da extinção do presente feito. 

Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito, nos termos do artigo 924, II 

e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 29858845 em 

favor da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 

30016408. Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos 

termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035154-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MARCAL VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035154-63.2017.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: MARCO ANTONIO MARCAL VIEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO manejado pela parte Ré no Id.12174514, alegando a 

existência de omissão na decisão proferida no Id.11968437, que não teria 

fixado o termo inicial para a incidência da multa majorada e o valor máximo 

fixado para o descumprimento da medida. Contrarrazões apresentadas no 

Id.18461954 pelo Requerente Embargado, pugnando pela improcedência 

do recurso. Vieram-me conclusos para julgamento dos embargos e demais 

deliberações. É o necessário DECIDO O artigo 1.022, do CPC é bastante 

claro, ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em 

qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, 

para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir a 

decisão embargada, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1o. Isto é, a manifestação 

desarrazoada e desprovida de qualquer justa causa, principalmente 

aquelas que influenciam no curso regular do processo e fomentam 

conclusões descabidas, não dá ensejo à embargos declaratórios, sendo 

punível a conduta tecnicamente protelatória. Especialmente no que atine a 

punição protelatória, sobressai a medida de caráter preventivo e 

pedagógico imposta pelo legislador, justamente para desmotivar essa 

odiosa prática processual de cunho estritamente subjetivo, que dificultam 

sobremaneira o fluxo diário do gabinete, obstacularizando o exercício 

eficaz da atividade jurisdicional, motivando à aplicação da multa 

processual prevista no artigo 1.026, §2º do mesmo Diploma Legal. Art. 

1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e 

interrompem o prazo para a interposição de recurso. [...] §2o Quando 

manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o 

tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao 

embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado 

da causa. À par dessas considerações, in casu, conforme relatado, o 

Embargante objetiva com estes embargos sanar “omissões” criadas aos 

“seus” olhos, pelo que trago a baila o conceito doutrinário do arrazoado 

(omissão): [...] Omissão. A omissão que enseja complementação por meio 

de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria 

haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, 

quer porque a matéria era de ordem pública e o juiz tinha de decidi-la ex 

officio. [...] a novidade do atual CPC é a previsão expressa de duas 

hipóteses específicas de omissão, constantes no CPC 1022 par.ún. [...] 

(sic) (NERY JUNIOR, Nelson e OUTROS. Comentários ao Código de 

Processo Civil. Revista dos Tribunais. 2ª Tiragem. pág.2123) Nesse 

contexto, verifico que o Embargante, lançou mão de embargos de 

declaração a fim de sanar “nulidade” insubsistente, porquanto reclamar a 

indicação da hora inicial do cumprimento da obrigação e a declaração do 

patamar pecuniário máximo de valoração da multa astrientes, ao meu 

sentir, contraria princípios processuais, sobretudo o dever de urbanidade 

entre as partes. Ademais, o instituto jurídico utilizado pela Embargante, não 

pode servir para que o juízo interprete dispositivos legais afetos à forma, 

tempo e lugar de cumprimento dos atos processuais, principalmente 

quando a parte, representada por profissional habilitado, deveria, no 

mínimo conhecer o momento jurídico de atender ao chamado judicial, 

notadamente àqueles que já derivam de desobediência injustificada. Aliado 

a isso, tendo a multa cominatória, natureza coercitiva que resulta da 

desobediência do responsável pelo cumprimento do ato, é inócuo 

chancelar a vontade subjetiva do agente avaliar se o máximo da 

penalização compensaria obedecer a ordem, por exemplo, razão porque, 

não há que se falar em limitação à essa desmedida rebeldia, pelo menos 

não no livre convencimento motivado deste Magistrado. Assim, considero 

protelatório e completamente atentatório a dignidade da justiça, o 

jurisdicionado que se presta a embargar uma decisão, movimentar o Poder 

Judiciário e submetendo à conclusão recurso processual obstruindo os 

trabalhos jurisdicionais e a entrega da atividade jurisdicional satisfativa e 

célere. Destarte, concluo que a Embargante opôs estes embargos de 

declaração, absolutamente protelatório, objetivando a reapreciação de 

ponto claro e incólume da decisão interlocutória que sequer indicou no 

corpo da petição (Id.11968437), implicando na inevitável aplicação da 

multa processual por manifestação tecnicamente protelatória. Saliento que, 

as garantias constitucionais afetas ao direito de petição e inafastabilidade 

do Poder Judiciário, não podem ser utilizadas maliciosamente e 

abusivamente pelo jurisdicionado, sendo obrigação processual imposta 

aos sujeitos do processo, o dever de zelar pela entrega da atividade 

jurisdicional estritamente necessária e justa (artigo 4º e artigo 6º, ambos 

do CPC), considerando reprovável conduta que venha de encontro com o 

regular processamento do feito. Além de considerar protelatório o 

embargos de declaração desarrazoados, o manejo de voluntario de pedido 

judicial inútil e desnecessário, consciente de que lhe falta interesse 

processual, viola preceitos processuais elencados no artigo 77, incisos II 

e III do mesmo Diploma Legal, ensejando, também, o poder-dever deste 

Magistrado repreender com os rigores da lei (artigo 81 do CPC), essa 

participação processual do Embargante. Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos 

em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar 

defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não 

produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à 

declaração ou à defesa do direito; Art. 81. De ofício ou a requerimento, o 

juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior 

a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a 

indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com 

os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o 

Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará 

cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou 

solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o 

Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser 

fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da 

indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, 

liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios 

autos. Nesta toada, considerando a multiplicidade de sanções plausíveis 

de serem fixadas em desfavor das condutas processuais do Embargante 

(litigância de má-fé e oposição de embargos de declaração protelatórios), 

opto por aplicar a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, em razão do 

momento processual e da natureza desta decisão (julgamento em 

embargos de declaração), em seu percentual máximo. Derradeiro, 

importante registrar que, é dever do representante postulatório aconselhar 

o cliente a atuar de forma proba, cooperando com a entrega da tutela 

jurisdicional justa e efetiva à toda a coletividade, advertindo-o com clareza 

acerca dos riscos oriundos por manifesta atuação protelatória e abusiva. 

Com efeito, não sendo o caso de incongruência omissiva, que autorize o 

manejo dos embargos de declaração, a irresignação do Embargante é 

puramente subjetiva, deve a obstinação deduzida pela via adequada. 

Neste sentido, colhe-se aresto do Superior Tribunal de Justiça, submetido 

neste Estado. In verbis: [...] Diante da manifesta improcedência dos 

embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos 

anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira 

Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do 

recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do 

art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da 

causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. 

(EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017). EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS 

DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE BUSCA DE 

REDISCUSSÃO DO CASO POR VIA INADEQUADA - REAPRESENTAÇÃO 

DE ARGUMENTOS ANTERIORES - MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.A mera 

reapresentação de argumentos já enfrentados em decisum anterior não é 

capaz de demonstrar a existência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 

do CPC, tampouco legitima a reabertura da discussão do caso por via 

inadequada. Quando inegavelmente protelatórios os Embargos de 

Declaração por falta de interesse recursal, aplica-se a multa a que se 

refere o art. 1.026, §2º, do CPC/2015. (ED 70590/2018, DES. RUBENS DE 
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OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO 

VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E 

REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO 

EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM 

INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO 

PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão 

admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código 

de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. Entende-se como 

prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão 

recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei 

federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica 

tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). Em razão 

da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação 

do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor 

atualizado da causa. (ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018) Desta feita, não estando o 

arrazoado do Embargante enquadrado em nenhum dos permissivos do 

artigo 1.022 do CPC, demonstrando o nítido intento protelatório, a 

improcedência dos pedidos e a manifestação do Embargante sobre o 

interesse processual desta ação, são medidas que se impõe. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, na decisão proferida no Id.11968437 destes 

autos, inexiste OMISSÃO, obscuridade ou contradição, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1.022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, além disso: I. CONDENO a Embargante ao pagamento da 

multa do artigo 1.026, §2º do atual CPC, a qual fixo em 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. III. Conseguinte, comprovando o 

recolhimento dos honorários periciais anuídos pela empresa nomeada 

(Id.20608410) com pedido de exclusividade na comunicação dos atos 

processuais na pessoa do profissional indicado, RECEBO o depósito 

judicial dos honorários pela Requerida e o DEFIRO o pedido de 

comunicação exclusiva dos atos processuais ao representante 

postulatório da Requerida, na forma vindicada no Id.21308984. Relembro 

que, incumbe ao próprio advogado a responsabilidade pelo cadastramento 

e vinculação dos assistentes e profissionais atuantes nos autos, através 

d o  “ M e n u ”  l o c a l i z a d o  n o  “ P a i n e l  d o 

Advogado/Procurador”(http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/Grupo

Paginas/92/749/file/Manual%20Completo%20Advogado%20Procurador_V

ALIDADO.pdf), devendo zelar pela atualização do cadastro dos autos, sob 

pena de preclusão intransponível sobre eventual descumprimento de 

ordem judicial não recebida em razão dessa ferramenta cadastral. 

DETERMINO o cumprimento integral da decisão proferida no Id.11160301, 

devendo a empresa nomeada atentar para as petições do Id.11507372 e 

Id.11690264, em que as partes apresentam seus quesitos e assistentes 

técnicos. IV. DEFIRO o pedido de retificação do endereço da parte Autora 

na forma do Id.29529150, promovam-se as devidas anotações. Cumpridas 

as determinações da decisão proferida no Id.11160301, na forma do item 

III, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011872-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1011872-25.2019.8.11.0041(J) VISTOS, SILVANA DA SILVA, devidamente 

qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, alegando, 

em síntese, que em 09/11/2008 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, “politrauma, 

polifratura, fratura do tornozelo”. Discorre a Autora em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, que a Requerida seja 

citada a comparecer à audiência de conciliação e para apresentar 

contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a produção 

de prova pericial, a distribuição dinâmica do ônus da prova, e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente, acrecida de juros legais de 1,0% 

(um por cento) ao mês, desde a citação, de acordo com a súmula 426 do 

STJ, bem como, a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

desde a data do evento danoso. Requereu ainda a condenação Requerida 

a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial de id. 

18934623. Aviso de recebimento no id. 20433202. Petição de habilitação 

nos autos no id. 24619204. A Requerida apresentou contestação id. 

24619211 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa, a falta de interesse de agir por 

entender necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e pugnou pelo reconhecimento de coisa julgada 

material, por entender ter restado demonstrado que o acidente relacionado 

ao presente pedido já foi objeto de demanda judicial ingressado pelo 

requerente e processada nesta Vara sob o n° 15378-75.2009.811,0041, 

cód. n° 379635, e ainda suscitou a prejudicial de mérito, em razão da 

prescrição do direito em 3 (três) anos, da parte Autora para a propositura 

da ação. No mérito, defendeu a improcedência do pedido inicial ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de 

prova quanto ao acidente, a ausência de nexo causal diante da 

inexistência do boletim de ocorrência e a improcedência do pedido de 

indenização de danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão, bem como, a correção monetária 

incida a partir da data do sinistro e os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, entre no mínimo 10% (dez por cento) e no 

máximo 20% (vinte por cento). Juntada de substabelecimento no id. 

24966415 A Autora foi submetida a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 25370828. 

A parte Requerente no id. 26003638, manifesta pela procedência do 

pedido de acordo com a pericia realizada. Impugnação à contestação no 

id. 28451557. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 163 de 828



de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. 

PRELIMINAR – DA COISA JULGADA Em análise aos verifico que a não há 

razão para acolher tal preliminar uma vez que, a ação proposta 

anteriormente fora julgada sem resolução do mérito, não havendo desta 

forma impedimento para a propositura de nova ação, nos termos do artigo 

486 do CPC. Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito 

não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Portanto, REJEITO A 

PRELIMINAR. PRELIMINAR – DA PRESCRIÇÃO Ao se defender, arguiu a 

Requerida à prescrição do direito de ação, como matéria prejudicial do 

exame meritório do pedido, ao fundamento de ter sido a pretensão 

ajuizada após o decurso do prazo a que alude o art. 206, § 3º, do Código 

Civil vigente e Súmula 405 STJ. Dos documentos apresentados, verifico 

que a parte Autora interpôs ação no dia 23/03/2019. Ocorre que o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização 

decorrente de acidente automobilístico se inicia com a ciência inequívoca 

da extensão dos danos sofridos pela vítima, o que in casu somente 

ocorreu com a elaboração do laudo pericial confeccionado no id. 

25370828, portanto, não há que se falar em prescrição trienal. Sobre o 

tema, o STJ editou a Súmula 278, segundo a qual: “O termo inicial do prazo 

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 

ciência inequívoca da incapacidade laboral”. Nesse mesmo diapasão o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O 

SEGURADOTEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

REEXAME DE FATOS EPROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. 

- Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional 

para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório – 

DPVAT - é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, do novo 

Código Civil. 2. - "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ" (AgRg no REsp 1.002.620/RS, 

Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 24.5.2010). 3. - À vista 

das circunstâncias fáticas da causa, o Tribunal de origem entendeu que o 

início da contagem do prazo prescricional deveria ocorrer a partir das 

informações do laudo pericial. Assim, o acolhimento da pretensão recursal 

demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é 

vedado pela Súmula 7/STJ. 4. - Agravo Regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 221421 SP 2012/0175465-6. Órgão julgador: T3 – terceira turma. 

Publicação: 05/11/2012. Julgamento: 16/10/2012. Relator: Ministro Sidnei 

Beneti).(grifei) Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados os Documentos médicos (id. 18864025) 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 25370828, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a comprovar a 

ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento 

médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de 

trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar 

decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado 

nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a 

parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em 

atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, 

devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, 

a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, 

o que garante a quantificação da indenização de acordo com o grau de 

invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão 

vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho 

Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da 

indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese 

de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida 

Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 

6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de 

perda completa da mobilidade de um dos tornozelos o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 25370828), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta 

e cinco por cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 
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afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, pagar 

a Requerente SILVANA DA SILVA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 09/11/2008 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031313-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1031313-26.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 30063990 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 29291280/29291285 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se 

ALVARÁ do valor depositado no id. 29291285 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 30063990. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 

CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000014-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE VITORIANO OLIVEIRA (AUTOR(A))

R. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1000014-94.2019.8.11.0041(J) VISTOS, RAFAEL VITORIANO DA SILVA, 

menor impúbere, neste ato representado por sua genitora DAYANE 

VITORIANO OLIVEIRA, devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO 

DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 21/09/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura e fratura da perna”. Discorrem os Autores em sua 

inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, que a Requerida seja 

citada a comparecer à audiência de conciliação e para apresentar 

contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a produção 

de prova pericial, a distribuição dinâmica do ônus da prova, e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente, acrecida de juros legais de 1,0% 

(um por cento) ao mês, desde a citação, de acordo com a súmula 426 do 

STJ, bem como, a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

desde a data do evento danoso. Requereu ainda a condenação Requerida 

a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho de id. 

17275551, determinando a emenda do pedido inicial, anexando a copia do 

protocolo do Requerimento Administrativo. A parte Requerente no id. 

18084340, requereu a suspensão do processo para julgar a Ação de 

Obrigação de Fazer pelo prazo de 60 (sessenta) dias. A parte Requerente 

no id. 19234241, requereu o devido prosseguimento do feito. Despacho 

(id. 19277151), determinando prosseguimento do feito com a realização de 

Audiência de Conciliação. Juntada de correspondência devolvida no id. 

21929663. A Requerida apresentou contestação id. 24506015 arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda e a falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato e a 

improcedência do pedido de indenização de danos morais. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, bem 

como, a correção monetária incida a partir da data do sinistro e os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, entre no 

mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento). Juntada 

de substabelecimento no id. 24970956. Petição de habilitação nos autos no 

id. 25047918. Juntada de documentos do Requerente no id. 

25299339/25300241. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião 

da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

25371652. A parte Requerente no id. 26008359, manifesta pela 

procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. Impugnação à 

contestação no id. 28005807. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o boletim de ocorrência (id. 17245531) e Documentos médicos 

(id. 17245532 e id. 25300241) sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 25371652, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Assim, se nos autos 

existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente 

automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido 

determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico 

que indica que o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, 

por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o 

acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, 

nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da 

utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da 

indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não 

contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida 

a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para 

estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau 

de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da 

entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, 

pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 

11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual respectivamente de: 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 25371652), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 
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correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

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

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente RAFAEL VITORIANO DA SILVA, menor impúbere, 

neste ato representado por sua genitora DAYANE VITORIANO OLIVEIRA, 

a quantia de de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 21/09/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Por fim, tendo em vista interesse de menor no 

processo, determino vista dos autos ao Ilustre representante do Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015334-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1015334-87.2019.8.11.0041(J) VISTOS, 

ROBERTO DOS REIS JUNIOR, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA da diferença de benefício do seguro obrigatório em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 06/01/2017 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura inferior direito”. Discorre o Autora em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal sob pena de 

confissão e revelia, a produção de provas por todos os meios e a 

condenação da Seguradora ao pagamento da complementação do Seguro 

Obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no montante 

de R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos), no sentido de reconhecer o direito à indenização 

referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT com juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da provocação administrativa (15/03/2019), e 

correção monetária com índice INPC, a partir da data do acidente. Ao final, 

requereu a condenação da Requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme o artigo 

20, §4° do CPC/73. Despacho inicial de id. 19409658. Petição de habilitação 

nos autos no id. 22578450. A Requerida apresentou contestação id. 

22578453, arguindo em preliminar a necessidade de alteração para a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa e a ausência da ação por falta 

de interesse processual, alegando que já houve o efetivo pagamento da 

cobertura devida no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), administrativamente em 15/03/2019. No 

mérito, pela improcedência do pedido inicial ante a regularidade do valor 

pago administrativamente e sustentou que o quantum indenizatório, deve 

se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual 

fixa o teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que 

em caso de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 

474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao 

grau da lesão, bem como a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda a 

condenação da Requerente ao pagamento dos Honorários Sucumbenciais, 

entre no mínimo 10% e no máximo 20%. Petição de habilitação nos autos 

no id. 24973927. Petição de habilitação nos autos no id. 25026802. O 

Autor foi submetido a perícia médica, por ocasião da Audiência de 

Conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 25371597. Impugnação 

à contestação no id. 25378359. A parte Requerente no id. 25378376, 

manifesta pela procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. 

Certidão de id. 26933115, intimando as partes a especificarem as provas 

que pretendem produzir. A Requerida no id. 27245154, pugna pelo 

julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA No que 

tange a preliminar registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada na 

exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do 

Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DO PAGAMENTO EFETUADO 

NA ESFERA ADMINISTRATIVA. O Superior Tribunal de Justiça já assentou 

que a quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de 

pleitear o recebimento da quantia restante, sendo absolutamente 

dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a prova de 

existência de eventual vício de consentimento. A propósito, confira-se: 

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 

RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de 

forma plena e geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum 

legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em 

renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP Relatora Min. 

NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). "CIVIL. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. 

RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo 

beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe 

de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe 

de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Declaração de Ocorrência e Documentos médicos (id. 

19396131), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

25371597, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

reconheceu que efetuou em sede administrativa o pagamento, em favor do 

Autor, a importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), de acordo com o comprovante de pagamento de 

id. 22578458. De outro lado, quanto ao valor da indenização, a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. A par disso, não há se acolher a 

pretensão Autoral visando o recebimento integral do valor da indenização, 

restando somente analisar se o montante pago administrativamente 

corresponde às lesões decorrentes do acidente sofrido pela parte 

Requerente. Desta feita, infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 

25371597 que foi constatado tão somente a lesão do membro inferior 

direito, com repercussão intensa de 75% (setenta e cinco por cento), da 

capacidade laborativa do membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, 

com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, o 

valor da indenização deveria corresponder R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e 

sete e cinquenta centavos), todavia, diante do pagamento administrativo 

efetuado pela Requerida no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), subsiste, portanto, uma 

diferença de R$ 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 
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Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à causa o 

valor de R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e 

setenta e cinco centavos), e a parte Requerente logrou êxito em obter 

indenização de R$ 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais 

e vinte e cinco centavos). Entrementes, não há se falar em fixação da 

verba honorária em percentual sobre o valor da causa, posto que houve 

condenação em valor certo, sendo certo ainda que a fixação de referida 

verba em percentual sobre o valor da condenação, mesmo que 

considerados os parâmetros dispostos no §2º do artigo 85 do CPC, não 

alcançaria sequer o valor de 01 salario mínimo. Nesse encalço, ao tempo 

em que a fixação da verba honorária deve observar o princípio da 

razoabilidade, consoante dispõe o §8º do artigo 85 do CPC, deve também 

resignar-se a montantes proporcionais à relevância e vantagem 

econômica da causa, os quais são um dos aspectos de equidade de que 

trata o artigo 85,§8º do CPC, levando ainda em consideração o fato da 

matéria posta em debate não ser de alta indagação, razoável a fixação 

dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais). ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente ROBERTO DOS REIS JUNIOR, a quantia de R$ 4.556,25 (quatro 

mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 

referente à complementação da indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 06/01/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005750-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARIA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1005750-93.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 29523422 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 29038717/29038719 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se 

ALVARÁ do valor depositado no id. 29038719 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 29523422. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 

CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024955-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1024955-79.2017.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28754101 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Executada nos id. 21769769/21769778 e id. 27680675/27680679 para 

pagamento do valor da condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, 

II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados nos id. 

21769778 e id. 27680679 em favor da parte Exequente, a serem 

creditados na conta indicada no id. 28754101. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005589-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FERNANDO RIBEIRO BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1005589-20.2018.8.11.0441 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28809752 requereu o levantamento do valor remanescente depositado 

pela parte Executada no id. 27532086/27532313, mediante alvará judicial, 

contudo, a parte Exequente deixou de manifestar acerca da extinção do 

presente feito. Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito, nos termos 

do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado 

no id. 27532313 em favor da parte Exequente, a ser creditado na conta 

indicada no id. 28809752. Custas remanescentes ao encargo da parte 

Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010137-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ESPINDULA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010137-20.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, ou ainda, extrato de 

movimentação bancária dos últimos 90 (noventa) dias, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010426-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PATRIK FELIZARDO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010426-50.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 às 14:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010334-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SANTIAGO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010334-72.2020.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, afim de apresentar 

cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 9 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010318-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA CONCEICAO TELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010318-21.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 às 12:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010232-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. F. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010232-50.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/06/2020 às 12:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010040-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR PANIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ PJE n° 1010040-20.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 às 12:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010038-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

AMARILDO SOUZA BUENO OAB - 647.485.379-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010038-50.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 às 13:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1006971-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006971-48.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará. 

Intimem-se as partes para se manifestar sobre o laudo pericial ID 

27935351, no prazo de quinze dias. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012638-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETELYN MICHELE MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012638-49.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, 

de que foi designada a data para realização do exame pericia para o dia 

04/05/2020 das 09h30 às 11h30 , por ordem de chegada, no(a) 

consultório médico do Dr. Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de 

Outubro, Nº 827, Bairro Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, 

Telefone: (65) 2127-8022 / (65) 9 9631-9747. Cuiabá, 10 de março de 

2020. GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012638-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETELYN MICHELE MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012638-49.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, 

de que foi designada a data para realização do exame pericia para o dia 

04/05/2020 das 09h30 às 11h30 , por ordem de chegada, no(a) 

consultório médico do Dr. Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de 

Outubro, Nº 827, Bairro Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, 

Telefone: (65) 2127-8022 / (65) 9 9631-9747. Cuiabá, 10 de março de 

2020. GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042028-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE MASATIKA ISHIZUKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT11059-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042028-93.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 
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POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010383-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES OAB - SP222131 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010383-16.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites, extratos bancários dos últimos 90 (noventa) dias e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de março de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011821-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011821-14.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014416-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DOS SANTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REU)

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014416-83.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015337-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CORREA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015337-76.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018987-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MARCAL PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROMAS GODINHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018987-05.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019163-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA OAB - SP299398 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019163-13.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021841-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CAROLINNA BIANCHINI BERTIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021841-64.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024209-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE LINO DE PAULA GALLO (REQUERENTE)

PEDRO LUIS GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA OAB - MT25039/O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO ALEXANDRE REZENDE MARCONDES OAB - MT26415/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024209-46.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026853-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026853-59.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032750-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032750-05.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036192-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ANTONIO DIAS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT14404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE 

VEICULOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036192-42.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041339-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO LESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AUGUSTO POMPEO PIMENTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041339-49.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905661 Nr: 33995-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Roberto Alencar 

Romero Santos em face de JS Serviços e Construção Civil LTDA, 

objetivando o recebimento da quantia de R$ 6.568,36, referente a 

duplicatas vencidas e não pagas.

Citada via edital, a Defensoria Pública, na condição de Curador Especial, 

apresentou contestação por negativa geral às p. 66/67.

À p. 69 o exequente impugnou a contestação.

É o relatório. Decido.

A defesa do executado ofertou contestação por negativa geral, quando, 

na verdade, o procedimento adequado para se defender em execução de 

título extrajudicial são os embargos à execução.

 Eis o que diz o art. 914 do CPC: “O executado, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos.” (destaquei)

In casu, impossível aplicar o princípio da fungibilidade, haja visto a 

existência de procedimento especifico para defesa em processo 

executivo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“81405323 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. 

Citação por edital. Curador especial que apresentou peça denominada 

Contestação por negativa geral. Douto juízo a quo não recebeu a defesa 

apresentada. Irresignação. Executado aduz que, em caso de 

representação por curador especial, não se aplica o ônus da impugnação 

especificada dos fatos. O art. 917 do CPC enumera as alegações 

específicas que podem ser deduzidas em sede de embargos à execução. 

Necessária interpretação sistemática do conjunto normativo. Antinomia 

aparente. Princípio da especialidade. Dispositivo trata especificamente dos 

embargos à execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; AI 

2234853-56.2019.8.26.0000; Ac. 13266174; Andradina; Vigésima Quarta 

Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 

31/01/2020; DJESP 04/02/2020; Pág. 2022).

“81393576 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

HIPOTECÁRIA. Insurgência contra decisão que desconsiderou a 

contestação, por negativa geral, apresentada pelos executados. 

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida 

objetiva acerca do cabimento de embargos à execução no caso. Decisão 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2208422-82.2019.8.26.0000; 

Ac. 13244791; Cândido Mota; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; 

Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 24/01/2020; DJESP 28/01/2020; Pág. 

3145).

Diante disso, não conheço da contestação por negativa geral e determino 

o prosseguimento da execução.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 378339 Nr: 14368-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTESIN - ARTE EM SINUCA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

- OAB:13008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:OAB/MT 16.252

 Vistos etc.

Este juízo já deferiu anterior pedido de penhora online nas contas da parte 

executada, bem como de INFOJUD.

“In casu”, a parte também não comprovou que houve alteração na 

situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o seu 

pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora online é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 370715 Nr: 7227-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RODOVIA DOS IMIGRANTES LOCATELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCILIA FÁTIMA DOS SANTOS ASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, TANIA ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Este juízo já deferiu anterior pedido de penhora online nas contas da parte 

executada.

“In casu”, a parte também não comprovou que houve alteração na 

situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o seu 

pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora online é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 398355 Nr: 31680-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Maciel de Lima - 

OAB:6.711/MT, FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - 

OAB:6.740/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2693-B, ROSELY AMARAL DE SOUZA - 

OAB:11.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS, JULIANO TANNUS - OAB:10292/MS, RENAN 

CESCO DE CAMPOS - OAB:11660 / MS

 Vistos etc.

Este juízo já deferiu anterior pedido de penhora online nas contas da parte 

executada.

“In casu”, a parte também não comprovou que houve alteração na 

situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o seu 

pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora online é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 151567 Nr: 5865-59.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTE MANHA UNIFORMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO FONSECA DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT, JOÃO LUIZ SPOLADOR - OAB:5453/MT, 

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:3821-E

 Vistos etc.

Este juízo já deferiu anterior pedido de penhora online nas contas da parte 

executada.

“In casu”, a parte também não comprovou que houve alteração na 

situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o seu 

pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora online é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 290122 Nr: 10492-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORADA IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUS DA SILVA - 

OAB:9.725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT, RUSSIVEL PAES DA CUNHA - OAB:3.942 OAB/TO

 Vistos.

Considerando a inexistencia de oposição à decisao de p. 262, defiro o 

pedido da p. 267/268.

Os alvarás deverão ser expedidos a medida que os valores vão sendo 

depositados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 4246 Nr: 6814-44.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALADINO ESGAIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPLOMATA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕ, JOSÉ GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO, 

JOÃO BATISTA BEZERRA ITO, TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HARGESHEIMER 

CUBITZA - OAB:10742/MT, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4.474/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 
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OAB:3.990/MT, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT

 Vistos.

O advogado dos executados informa o falecimento do executado José 

Guy Vilela de Azevedo Filho à p. 347.

Diante disso, suspendo o feito pelo prazo de dois meses (art. 313, I do 

CPC), para que o exequente promova a citação do Espólio e/ou herdeiros, 

nos termos do art. 313, § 2ª, inciso I, do CPC.

Após, atendida a ordem, deverão os executados ser intimados da 

avaliação do bem imovel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em igual prazo, não havendo oposição, manifeste o exequente no 

interesse na adjudicação do bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 75531 Nr: 7122-90.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A, SALUSSE, MARANGONI, PERANTE, 

JABUR E PERILLIER ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DE ALBUQUERQUE 

PARENTE - OAB:, EDUARDO PEREZ SALUSSE - OAB:117614/SP, Erik 

Guedes Navrocky - OAB:OAB/SP 240117, FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627A, KARLHEINZ ALVES NEUMANN - 

OAB:117.154 OAB/SP, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - 

OAB:8753/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT, SÉRGIO 

RICARDO NUTTI MARANGONI - OAB:OAB/SP 117752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 Vistos etc.

Este juízo já deferiu anterior pedido de penhora online nas contas da parte 

executada.

“In casu”, a parte também não comprovou que houve alteração na 

situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o seu 

pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora online é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 28031 Nr: 4019-85.1996.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTON HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598/MT, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, LUIZ DA PENHA 

CORREA - OAB:8119/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT, MAURÍCIO RIBAS - OAB:15772 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 197,verso.

Cumpra-se na forma requerida.

Após, realizada a baixa, promova-se o retorno dos autos ao arquivo com 

as baixas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 16822 Nr: 10725-45.2000.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMI KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, João 

Paulo Moreira Penna Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCELO GONÇALVES COLETA, 

THELMA COLETEA DE SOUZA, GUSTAVO TOLENTINO DE SOUZA, 

ELZANIRA GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:4886/MT, 

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:6940-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Coleta Duarte - 

OAB:25.266/O

 Deste modo, indefiro o pedido de desconstituição da penhora.Em 

consequência, defiro a liberação do valor penhorado em favor dos 

exequentes.Expeça-se alvará.Defiro o pedido de penhora do imóvel 

matriculado sob o n. 14.604, CRI de Cuiabá/MT.Lavre-se o termo de 

penhora. Devendo os exequentes, providenciar a respectiva averbação 

às margens da matricula do bem indicado, nos termos do art. 844 do 

CPC.Quanto aos valores, em havendo divergência, determino a remessa 

do feito a Contadoria Judicial para elaboração do cálculo.Elaborado o 

cálculo, deverão as partes ser intimadas para manifestação, no prazo de 

quinze dias.Cumpra-se.Cuiabá, 03 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 396543 Nr: 26451-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA APARECIDA GAGLIARDI STECH, 

ELIANA APARECIDA GAGLIARD STECH - ME, ROBSON CESAR ETECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA REGINA GOMES - 

OAB:10614, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Saliento que esta medida poderá ser revista a qualquer momento a pedido 

das partes, desde que demonstrada à imprescindibilidade do valor 

penhorado para a subsistência do executado. Posto isto DEFIRO o pedido 

de penhora requerido pelo exequente, no percentual de 30% dos valores 

líquidos recebidos pela executada Eliana Aparecida, até o limite do crédito 

inicialmente executado.Intime-se a exequente para que informe o valor 

atualizado do débito inicial.Em seguida, oficie-se ao Governo do Estado de 

Mato Grosso, através de seus departamentos de Recursos Humanos, 

para que proceda com os devidos descontos nos salário recebidos pela 

executada Eliana até o limite da presente execução, sob pena de ser 

caracterizado o crime de desobediência.Os valores descontados deverão, 

mensalmente, ser depositados na conta de Depósito Judicial, vinculada a 

este processo.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897945 Nr: 28259-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE NEUMANN ATAKIAMA, EDSON ISSAO 

ATAKIAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INPHOA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Reitere como requerido à p. 86.

Cumpra-se expedindo o necessário.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868551 Nr: 8378-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO JOSE DESTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT JOSE PINTO DE S E 
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SILVA - OAB:129732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Cumpra-se na forma deprecada e junto ao setor informado pelo exequente 

à p. 66.

Expeça-se o necessário.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 873253 Nr: 12011-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA SILVA E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:101.330 - MG, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Observo que já houve anterior determinação de busca via INFOJUD.

In casu, o exequente não comprovou que houve alteração na situação 

econômica da parte executada, motivo pelo qual INDEFIRO novo pedido de 

INFOJUD.

Intime-se o exequente para requerer o que endente por direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 771653 Nr: 24733-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO, FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTHINA GARCIA RODRIGUES 

MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo siqueira 

Lobato - OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 Vistos e etc.

O pedido de p.140/141 já foi deferido à p. 134.

Assim, cumpra-se integralmente a determinação de p. 134.

Expeça-se o necessário.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 764839 Nr: 17500-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SANTO 

ANDRÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA LEAL DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Vistos e etc.

Atento ao previsto no art. 9° do CPC/15, intime-se a exequente para que 

se manifeste sobre o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de 

p. 72/78, em 03 (três) dias.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 765393 Nr: 18091-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARCHESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE COSTA DELGADO, ROBERTO 

YOUSSEF GHATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELGA DE PAULA SANTOS 

KABBAD - OAB:9863, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 Vistos e etc.

Ante a devolução da carta de intimação, intime-se o executado da penhora 

realizada, nos termos da decisão de p. 142, por oficial de justiça.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 777001 Nr: 30337-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR HENRIQUE PALEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA MAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

EMBARCAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, LAURO ALVES PEREIRA - OAB:15349, LEONARDO 

GOMES MOREIRA - OAB:26524/O, MARILZA DE CASTRO BRANCO - 

OAB:17146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO COSTA ANDRADE - 

OAB:2.835/AM, KEYTH YARA PONTES - OAB:3.467-AM, RENNALT 

LESSA DE FREITAS - OAB:8.020

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de busca junto ao INFOJUD.

Seguem em anexo resultados da pesquisa realizado junto ao banco de 

dados do sistema INFOJUD, onde não consta nenhum bem em nome da 

executada.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.

Antes de analisar o pedido de inclusão no SPC/SERASA, INTIMEM-SE o 

exequente para que informe a este juízo se possui interesse na emissão 

da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos termos do 

Provimento 84/2014 do CGJ e consequente inserção do nome do 

executado junto aos SPC/SERASA.

Cumpra-se.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 787761 Nr: 41690-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVILIN DAYANE PEDROSO 

BELIZARIO - OAB:20309/O, LARISSA GAÍVA TAQUES - OAB:18.058/MT

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Ana Lucia Marques 

de Almeida em face de Andson Silva Conceição. Assim façam-se as 

devidas alterações na capa dos autos e sistema Apolo.

Analisando detidamente os autos verifico que na verdade o alegado 

excesso a execução se deu por equivoco na impressão do verso dos 

cálculos apresentados a p. 46, induzindo a Secretaria do Juízo a expedir 

equivocadamente a carta de intimação de p.48.

Resta claro que calculo de p. 46v não faz referência aos presentes autos, 

devendo ser desconsiderado pelas partes.

Posto isto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de p. 

51/53 e consequentemente homologo os cálculos apresentados a p. 46 no 
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valor atualizado até 30/11/2016 de R$13.284,58 (treze mil duzentos e 

oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Intime-se a exequente para apresentar planilha atualizada do seu crédito, 

tendo como base os cálculos homologados a p. 46.

Em seguida, intime-se o executado para pagamento, em 15 (quinze) dias.

Anote-se como requerido a p. 56.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 728985 Nr: 24961-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO TUTOMU HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORADA INVESTIMENTOS S/A, MORADA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Fernando Tutomo 

Hirano e Claudio Stábile Ribeiro em face de Morada Investimentos S/A e 

Morada Empreendimentos e Participações S/A. Assim, façam-se as 

devidas alterações na capa dos autos e sistema Apolo.

Intime-se conforme determinado a p.87, observando o endereço fornecido 

pelos exequentes a p. 105.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 739726 Nr: 36401-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBENS IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, FERNANDA 

TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos e etc.

Intime-se a executada, por meio de sua administradora, para que em 15 

(quinze) dias, indique bens a penhora, conforme requerido à p. 264/266, 

sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, V do CPC/15.

Cumpra-se expedindo o necessário.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 419191 Nr: 5645-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, elis marina dias pinto - OAB:20.944, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:6588/MT

 Vistos e etc.

Tendo em vista o interesse da exequente em conciliar (p. 149/150) e 

levando em consideração as inovações trazidas pelo CPC/15, ei por bem 

encaminhar os autos para a CENTRAL DE 1º GRAU DE CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DA CAPITAL.

Intimem-se as partes. Na hipótese de as partes não se comporem via 

conciliação e/ou mediação, intime-se o executado como requerido a p. 

72/73.

Cumpra-se expedindo o necessário.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 441472 Nr: 17946-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAMIR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT

 Vistos e etc.

Os valores estão sendo descontados da folha de pagamento do 

executado e estão sendo direcionados ao Grêmio de Apoio aos Militares 

do Estado de Mato Grosso conforme os documentos de p. 85/103 e de 

acordo com a conta bancária informada no oficio de p. 43.

Assim, deverá o exequente informar o saldo remanescente do seu crédito 

e caso queira a mudança do favorecido deverá peticionar em conjunto 

com o executado solicitando a alteração, pois, os dados bancários do 

beneficiário foram informados no acordo de p. 38.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito, em 

especial para que manifeste integralmente sobre a decisão de p. 120.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 362839 Nr: 32327-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA APARECIDA GAGLIARD STECH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12716

 Vistos e etc.Trata-se de cumprimento de sentença em que figura como 

exequente Centrais Elétricas Matogrossensse - CEMAT e como executado 

Eliana Aparecida Gagliardi Stech – ME e Outros.O Código de Processo Civil 

em seu art. 833 proíbe, em tese, o pleito da exequenteTodavia, a 

impenhorabilidade vem sendo relativizada, eis que o entendimento 

doutrinário é que tal absolutismo acoberta o mau pagador, não garantindo 

assim o efetivo cumprimento da justiça aos seus jurisdicionados. A regra 

de impenhorabilidade foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro em 

virtude da garantia da subsistência da parte executada.No presente caso, 

a executada Eliana Aparecida é Servidora Pública Estadual lotada junto a 

Secretaria de Estado e Cidade do Governo de Mato Grosso recebendo a 

titulo de remuneração o valor bruto de R$10.053,24 (dez mil e cinquenta e 

três reais e vinte e quatro centavos).Deste modo, possível o deferimento 

da penhora de 30% no salário do mesmo. Saliento que esta medida poderá 

ser revista a qualquer momento a pedido das partes, desde que 

demonstrada à imprescindibilidade do valor penhorado para a subsistência 

do executado. Posto isto DEFIRO o pedido de penhora requerido pelo 

exequente, no percentual de 30% dos valores líquidos recebidos pela 

executada Eliana Aparecida, até o limite do crédito inicialmente 

executado.Intime-se a exequente para que informe o valor atualizado do 

débito inicial.Em seguida, oficie-se ao Governo do Estado de Mato Grosso, 

através de seus departamentos de Recursos Humanos, para que proceda 

com os devidos descontos nos salário recebidos pela executada Eliana 

até o limite da presente execução, sob pena de ser caracterizado o crime 

de desobediência.Os valores descontados deverão, mensalmente, ser 

depositados na conta de Depósito Judicial, vinculada a este 

processo.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 382903 Nr: 18239-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA TAMARINEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA FLAVIA SÃO PEDRO DE 

LARA - OAB:19433 MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, Margarete da Graça 

Blanck Miguel Spadoni - OAB:8058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/MT, MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - 

OAB:8733-B

 Vistos etc.

Indefiro integralmente os pedidos de p. 117/119. A incompetência já foi 

analisada a p.122. O excesso de penhora não foi comprovado, pois o 

imóvel sequer foi avaliado não sabendo precisar o seu valor de mercado. 

A alegada falta de intimação do cônjuge do executado trata de erro 

saneável à qualquer momento antes da alienação do bem penhorado. Por 

fim, o alegado excesso à execução veio desprovido de qualquer 

impugnação técnica.

Expeça-se competente Carta Precatória a Comarca de Feijó-AC para a 

avaliação do imóvel penhorado a p. 113.

Intime-se o exequente para que providencie a intimação do cônjuge virago 

nos termo do art. 842 do CPC, bem como para que comprove a averbação 

do termo de penhora junto a matricula do imóvel penhorado.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 355253 Nr: 25770-11.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO SAMPAIO DE 

FIGUEIREDO - OAB:109465/RJ, ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - 

OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, EVERTON 

LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10.212, GLAZIANE TEIXEIRA DA 

SILVA - OAB:8.575/MT, ISABELLA SIRIN SCAFF - OAB:12.309/MT, 

KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, LÁZARO JOSÉ 

GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI 

XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B, VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO SAMPAIO DE 

FIGUEIREDO - OAB:109465/RJ, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10.212, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575, 

VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373

 Vistos e etc.

As partes apontaram divergência entre os cálculos apresentados pelo 

contador judicial e as decisões proferidas nos autos.

Assim, remeta os autos novamente a contadoria do juízo para 

esclarecimentos e manifestação.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem, em 10 (dez) 

dias.

Em seguida, concluso para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 334893 Nr: 5410-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARI SOARES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.Posto isto, INTIME-SE parte exequente, para em 15 (quinze) dias, 

tome ciência das pesquisas aqui realizada, devendo requerer o que de 

direito.Nada sendo requerido, certifique-se e nos termos do art. 921, III do 

CPC/15, DETERMINO a suspensão do presente feito por um ano, o qual 

deverá ser REMETIDO ao arquivo provisório:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. 

CABIMENTO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos 

termos do art. 791, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, deve-se 

promover a suspensão do feito executivo, nos casos em que a parte 

exequente não consegue localizar bens passíveis de penhora, 

ressalvando-se, todavia, a possibilidade de determinar o encaminhamento 

do feito ao arquivo provisório. 2. Deveras, o arquivamento provisório tem 

por escopo evitar que os autos do processo permaneçam em cartório, 

uma vez que as dependências do Juízo não costumam ter espaço físico 

suficiente para acomodar a quantidade de processos em curso, 

notadamente aqueles eventualmente suspensos. 3. Ademais, o mero 

arquivamento provisório, sem baixa na distribuição, não trará prejuízo à 

parte, porquanto possível requerer o desarquivamento, a qualquer tempo, 

quando localizar bens penhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido e 

provido.(TJ-DF - AGI: 20150020264533, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 

Data de Julgamento: 03/02/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 146)”Em caso de arquivamento, fica 

desde já, autorizado o desarquivamento dos presentes, mediante simples 

petição.Cumpra-se com expedindo o necessário..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 26719 Nr: 4234-95.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA LESBÃO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DE AZEVEDO 

MIRANDA MENDONÇA - OAB:10457, GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:20683 /O, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 Vistos e etc.

Intime-se a exequente para manifestar sobre os documentos juntados à p. 

388/389, requerendo o que entende por direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 18681 Nr: 1877-74.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE CASTRO NEVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE AREA LEÃO MONTEIRO, 

ADRIANA CORREA DA COSTA DE ÁREA LEÃO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, APARECIDO TERNOVOI DE MORA - OAB:, 

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - OAB:15894 

oab/mt, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:5882, João Celestino Correa da Costa Neto - OAB:4611-B/MT

 Vistos e etc.

Indefiro o pedido de busca junto ao INFOJUD, pois a senhora 

ADRIANGELA APARECIDA FERREIRA não figura no polo da presente 

ação.

Renove-se o Ofício de p. 569, constando o CPF correto da parte 

executada.
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Em seguida, intime-se o exequente para requerer o que entende por 

direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 9401 Nr: 10615-46.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÊNIO DA ROCHA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12.144/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA LEMOS DA 

SILVA PENHA - OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 Vistos e etc.

Observo que já houve anterior determinação de penhora via BACENJUD e 

RENAJUD.

In casu, o exequente não comprovou que houve alteração na situação 

econômica da parte executada, motivo pelo qual INDEFIRO novo pedido de 

BACENJUD e RENAJUD.

INTIME-SE parte exequente, para em 15 (quinze) dias, requerer o que de 

direito.

Nada sendo requerido, certifique-se e nos termos do art. 921, III do 

CPC/15, DETERMINO a suspensão do presente feito por um ano, o qual 

deverá ser REMETIDO ao arquivo provisório:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 

SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil – CPC, deve-se promover a suspensão do feito executivo, 

nos casos em que a parte exequente não consegue localizar bens 

passíveis de penhora, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de 

determinar o encaminhamento do feito ao arquivo provisório. 2. Deveras, o 

arquivamento provisório tem por escopo evitar que os autos do processo 

permaneçam em cartório, uma vez que as dependências do Juízo não 

costumam ter espaço físico suficiente para acomodar a quantidade de 

processos em curso, notadamente aqueles eventualmente suspensos. 3. 

Ademais, o mero arquivamento provisório, sem baixa na distribuição, não 

trará prejuízo à parte, porquanto possível requerer o desarquivamento, a 

qualquer tempo, quando localizar bens penhoráveis. 4. Agravo de 

Instrumento conhecido e provido.(TJ-DF - AGI: 20150020264533, Relator: 

NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 146)”

Em caso de arquivamento, fica desde já, autorizado o desarquivamento 

dos presentes, mediante simples petição.

Cumpra-se com expedindo o necessário..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 14704 Nr: 4111-63.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATMEACDS, TTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiucia dos Santos Lino - 

OAB:8949, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:4886/MT, VÂNIA 

REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN KARDEC SANTOS - 

OAB:2469/MT, ARTHUR MULLER COUTINHO - OAB:OABMT 10889, 

DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835-MS, 

ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/MT, GABRIELA ALVES DE 

DEUS - OAB:13235-A, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 MS, 

PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Vistos e etc.

Indefiro o pedido retro, eis que as informações solicitadas podem ser 

obtidas pela exequente de forma administrativa e sem que haja 

intervenção da parte adversa ou do poder judiciário.

Considerando a informação que a exequente já esta habilitada junto ao 

processo falimentar, intime-se a para requerer o que de direito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito nos termos da decisão de p. 

544.

Cumpra-se.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 14867 Nr: 4123-77.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVAL CENTRO-OESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromédice Comercial e Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELCIO SALVALAGIO - 

OAB:9585-CS, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Reigota - 

OAB:122-A, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A, JOSÉ 

GOMES FERREIRA NETO - OAB:6508/MT

 Vistos e etc.

Defiro os pedidos de p.953.

 Intime-se a inventariante Camila Garcia conforme requerido.

Oficie-se ao juízo onde tramita o inventario da Sra. Ivone, dando 

conhecimento da presente ação e do imóvel ofertado em garantia.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 15035 Nr: 4445-34.1995.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonçalo Coenga, Zenir Costa Coenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Vistos e etc.

Considerando o acordo entabulado entre as partes e a extinção do feito, 

DEFIRO o pedido de p.298.

Oficie-se ao respectivo CRI para liberação do bem penhorado a p.18, 

conforme requerido à p. 298.

Após, em nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, ARQUIVE-SE com as 

cautelas de praxe, conforme já determinado à p.287.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 29465 Nr: 5972-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 Cite-se o executado no endereço informado a p. 157, por oficial de 

justiça.

INTIME-SE o exequente para que providencie a citação no prazo de 10 

(dez) dias (art. 240, §2), sob pena de extinção do feito por ausência de 

pressupostos processuais, conforme já decidido pelo TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR EM VIABILIZAR A 

CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – PRESSUPOSTO PARA CONSTITUIÇÃO E 
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DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“1- Como é cediço, 

citação é ato essencial à validade do processo, ou seja, é pressuposto 

objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, uma vez 

que sem a citação da parte contrária não se viabiliza a instauração da lide 

e o prosseguimento regular do feito. 2- Na hipótese, tendo em vista o 

silêncio do Apelante quanto à diligência infrutífera de citação da parte 

Recorrida, mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do novo CPC. 3- 

Levando em consideração que a extinção do feito se deu com amparo no 

inciso IV do artigo 485 do novo CPC, é dispensável a prévia intimação 

pessoal da parte, já que referida regra só se aplica nos casos dos incisos 

II e III, conforme determina o § 1º do artigo 485 do referido Codex.” (Ap 

5518/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

17/03/2017). (Ap 38279/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

No mesmo prazo deverá o exequente manifestar sobre a possível 

ocorrência da prescrição intercorrente, visto que a presente ação foi 

proposta em 2002 e até o presente momento o executado não foi citado.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 69492 Nr: 5261-69.2002.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA OURIVES NINCE GUEDES

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

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição 

intercorrente da divida executada, pois, o processo permaneceu 

suspenso entre o ano de 2004 a 2018.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 77655 Nr: 316-83.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DALBEN, CATARINA MARIA MESQUITA GARCIA 

DALBEN, CÁSSIA CAROLINE GARCIA DALBEN TELES, CLAÚDIO 

EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DE ARRUDA CAMPOS E 

OUTRO., LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PATROCÍNIO BRITO 

JÚNIOR - OAB:4636, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE 

LACERDA - OAB:8228

 Vistos e etc.

Ante a justificativa apresentada pela parte exequente à p.264/265 e, 

levando em consideração as sucessivas suspensões deferidas nos 

presentes autos.

Determino o sobrestamento do feito por mais 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo, onde deverá permanecer até o deslinde 

final do processo de inventario em tramite perante a Comarca de Cáceres 

– MT (código 77761).

Fica desde já autorizado o desarquivamento do feito sem qualquer ônus 

para as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 81078 Nr: 6046-70.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVÉRIO GERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS CORREA - OAB:5396, 

JOSE CARLOS LARANJEIRA - OAB:15.661, Marcia Zanin - OAB:24478, 

ROMERO SANTOS LIMA JR - OAB:29.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de busca de bens via INFOJUD.

 Seguem os comprovantes em anexo.

 Com a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.

Intime-se exequente para requerer o que entende por direito em 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 310333 Nr: 17698-69.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO, JVP FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MULLER COUTINHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - 

OAB:2218/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 Vistos e etc.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art. 795, §4° do CPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, DESENTRANHE-SE a petição e os documentos de p. 222/231 

entregando-os ao seu peticionante, que deverá distribui-lo nos termos do 

Título III, Capitulo IV, do Código de Processo Civil de 2015 e do art.1.228 da 

CNGC-MT.

“Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

 § 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

 § 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.”

Em 15 (quinze) dias deverá o exequente comprovar a distribuição do 

referido incidente e/ou dar regular prosseguimento no feito, sob pena de 

expedição de certidão de crédito nos termos do Provimento 84/2014 da 

CGJ-TJMT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 327540 Nr: 578-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALZUIR FRANCISCO DE MATOS, 

DOLMERITO FRANCISCO DE MATOS, JACIRA PEREIRA DA COSTA, 

ADRIANA SERRATO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, PAULO ROBERTO MOSER - OAB:9.932-B/MT, ROBERTO 
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CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:OAB/MT 

6.798

 Vistos e etc.

Diante a inercia da parte executada, intime-se a exequente para que 

apresente planilha atualizada do seu crédito.

Em seguida, concluso para analise do pedido de penhora.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 325617 Nr: 25564-31.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS 

LTDA, EDUARDO DA SILVA BAR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT, 

ROGÉRIO BORGES DE FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - 

OAB:10.750-A/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Em que pese o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça acerca da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios 

em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica à 

qual pertença (súmula 421 STJ), impõe-se observar o trânsito em julgado 

da decisão, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal. No ponto, a decisão que fixou os honorários 

advocatícios em favor da Defensoria Pública transitou em julgado em 

28.08.2016, sendo defeso sua rediscussão na fase de cumprimento de 

sentença. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70077239887, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 09/05/2018).Posto isto, 

INDEFIRO o pedido de p. 67/70.Intime-se a exequente para apresentar 

planilha do seu crédito atualizada.Em seguida, intime-se o executado para 

pagamento nos termos da decisão de p. 66.Expeça-se o necessário.ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 157022 Nr: 10244-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICK APARECIDO PEREIRA DIAS, MARIA 

APARECIDA PARREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - 

OAB:19.280/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:3204/TO, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:12.130-A

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 190.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 93149 Nr: 11079-02.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS E MECÂNICA VM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DO COM. DE AUTOM. PEÇAS E SERV. CBA E VG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:1516/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BAGGIO RICHTER - 

OAB:6873-MT, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT, VALERIA 

CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4.676/MT

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Cooperativa de 

Economia e Crédito Mutuo e Comercio de Automóveis, peças e serviços 

CBA e VG em face de Auto Peças e Mecânica VM. Assim, façam-se as 

devidas alterações na capa dos autos e sistema Apolo.

Intime-se conforme determinado a p.577, observando o endereço 

fornecido pelo exequente a p. 601/602.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 399084 Nr: 32569-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELISE F. PRADO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:9.508 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436/RJ, ALINE 

COUTINHO ALBUQUERQUE - OAB:7654-E, ANDRESSA CAROLINE 

TRACHAUD - OAB:11.086-E, CHRISTINE IHRÉ ROCUMBACK - 

OAB:112.781/RJ, DANIELA SAMPAIO STEINLE - OAB:12266-B/MT, 

DENISE GOMES SANTANA - OAB:86313 OAB/RJ, ELADIO MIRANDA 

LIMA - OAB:86235/RJ, FREDERICO OLIVEIRA FRANCO - OAB:120922, 

GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA - OAB:7238, JONILSON 

MARCEL SILVA ANELLI - OAB:11083-E, LAELÇO CAVALCANTI 

JUNIOR - OAB:11014 - E MT, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:10.203 OAB MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT, MARINALVA DE MATOS SANTANA - OAB:, MONICA 

CRISTINA FELIZARDO VASCONCELOS - OAB:13.237-B, NADIELLY 

GARBIN FEITOSA - OAB:13.940/MT, RACHEL QUINTANA RUA - 

OAB:146157, ROBERTA ZARDO - OAB:123825/RJ

 Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar sobre a impugnação dos cálculos, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 455160 Nr: 26446-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14356, ROBERTO 

ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos e etc.

Analisando detidamente os autos, verídico que assiste razão o alegado 

pelo exequente.

A sentença proferida nos autos transitou em julgado em 30/03/2016 

(p.246), e a recuperação judicial só foi deferida em 12/08/2015. Assim o 

crédito aqui executado não se submete ao juízo universal.

Posto isto, DEFIRO o pedido de p. 293/295.

Intime-se o executado, nos termos da decisão de p. 255.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 123227 Nr: 10693-35.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOSIEL RANGEL DE SOUZA, LOURDES FÁTIMA SÊMPIO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MANOEL DA MATA, OSVALDO 

DONIZETE DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHEANNI FÁTIMA SÊMPIO DE 
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SOUZA - OAB:16207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Diante disso, pelas razões da decisão de p. 591/592, indefiro o pedido da 

p. 663/664.Indefiro o pedido de suspensão das CNH’s, haja visto que a 

dívida está garantida, aguardando julgamento do recurso de agravo de 

instrumento para realização de leilão.Aguarde-se o julgamento do RAI 

1015091-09.2018.811.0000.Desentranhe-se os documentos das p. 

418/421, eis que não pertence a este feito.Diante do auto de penhora no 

rosto dos autos (p. 548/549), oficie-se à Vara do Trabalho de Presidente 

Prudente/SP, informando que Osvaldo Donizete da Mata é devedor e não 

credor neste processo.Cumpra-se.Cuiabá, 04 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 282281 Nr: 6908-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA M. ESTEVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos e etc.

Observo que já houve anterior determinação de penhora via BACENJUD, 

INFOJUD e RENAJUD.

In casu, o exequente não comprovou que houve alteração na situação 

econômica da parte executada, motivo pelo qual INDEFIRO novo pedido de 

BACENJUD.

Nos termos do art.782, §2° do CPC/15 DEFIRO o pedido de inclusão do 

nome dos executados nos órgão de proteção ao crédito. Assim OFICIE-SE 

ao SPC/SERASA para que estes incluam o nome dos executados em seus 

sistemas, pelo valor aqui executado.

Intime-se o exequente para requerer o que endente por direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1096252 Nr: 8946-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PERES PARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por José Peres Parra 

em face de Pioneira Representações Comerciais Ltda. – ME, objetivando o 

recebimento da quantia de R$ 39.608,37, referente a cheque vencido e 

não pago.

Citada via edital, a Defensoria Pública, na condição de Curador Especial, 

apresentou contestação por negativa geral às p. 64/65.

À p. 67 o exequente impugnou a contestação.

É o relatório. Decido.

A defesa do executado ofertou contestação por negativa geral, quando, 

na verdade, o procedimento adequado para se defender em execução de 

título extrajudicial são os embargos à execução.

 Eis o que diz o art. 914 do CPC: “O executado, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos.” (destaquei)

In casu, impossível aplicar o princípio da fungibilidade, haja visto a 

existência de procedimento especifico para defesa em processo 

executivo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“81405323 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. 

Citação por edital. Curador especial que apresentou peça denominada 

Contestação por negativa geral. Douto juízo a quo não recebeu a defesa 

apresentada. Irresignação. Executado aduz que, em caso de 

representação por curador especial, não se aplica o ônus da impugnação 

especificada dos fatos. O art. 917 do CPC enumera as alegações 

específicas que podem ser deduzidas em sede de embargos à execução. 

Necessária interpretação sistemática do conjunto normativo. Antinomia 

aparente. Princípio da especialidade. Dispositivo trata especificamente dos 

embargos à execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; AI 

2234853-56.2019.8.26.0000; Ac. 13266174; Andradina; Vigésima Quarta 

Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 

31/01/2020; DJESP 04/02/2020; Pág. 2022).

“81393576 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

HIPOTECÁRIA. Insurgência contra decisão que desconsiderou a 

contestação, por negativa geral, apresentada pelos executados. 

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida 

objetiva acerca do cabimento de embargos à execução no caso. Decisão 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2208422-82.2019.8.26.0000; 

Ac. 13244791; Cândido Mota; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; 

Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 24/01/2020; DJESP 28/01/2020; Pág. 

3145).

Diante disso, não conheço da contestação por negativa geral e determino 

o prosseguimento da execução.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 10 dias.

Cuiabá, 04 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955089 Nr: 2661-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL BENEDITO DE FIGUEIREDO BELÉM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Cristina de Almeida 

Caporossi Silva - OAB:10.357/MT, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TAVARES DE 

MORAES - OAB:9269/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127 - A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para apresentar as 

contrarrazões dos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334600 Nr: 5473-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE DORNELLAS 

MARQUES - OAB:9090-MS, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos por CERTIDÃO nos termos abaixo relatados:(...). 

Inicialmente, tendo em vista que não houve o cumprimento da DECISÃO de 

fls. 195, no que tange a expedição de oficio para Conta Única, remeto os 

autos para cumprimento. Outrossim, procedo a publicação para INTIMAR O 

EXEQUENTE na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, os autos serão conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795462 Nr: 1796-66.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS DE 

OLIVEIRA, THO, THO, ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 
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OAB:6745/MT, LEONARDO MAIA MACEDO - OAB:20.000/MT, RENATA 

DE SOUZA LEÃO - OAB:13511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Certifico que é tempestivo o recurso protocolado em 19/12/2020 as fls 

322/340, eis que a sentença foi publicada em 03/12/2019 e o prazo 

encerrou-se em 23/01/2020. Tendo em vista que houve expediente à partir 

das 13:00 horas no dia 26/02/2020 (quarta-feira de cinzas), tal dia também 

conta para os prazos, tornando intempestiva as contrarrazões de fls 

334/337 e, igualmente intempestivo o recurso de apelação de fls 338/346, 

protocolados em 06/03/2020, pois a certidão de intimação ocorreu em 

11/02/2020, conforme fls 343, e o prazo acabou no dia 05/03/2020. Intimo 

a parte requerida na pessoa de seu advogado para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de fls 338/346, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844998 Nr: 48772-34.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIETH SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FANIA LIBORIO FELICIANO - 

OAB:10015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Intima-se a parte autora para se manifestar acerca da juntada de petição 

de fls. 367 e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo, os autos serão remetidos à conclusão para 

deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364712 Nr: 2951-46.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA PAULA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY MANFRIN BORGES - 

OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, MARCELO 

DAVOLI LOPES - OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL OLIVEIRA 

SANTIAGO DE AMORIM, para devolução dos autos nº 

2951-46.2009.811.0041, Protocolo 364712, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 175571 Nr: 23492-76.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DICKE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE 

ANDRADE, C. E. R. M. DE ANDRADE EDITORA ME, O ESPÓLIO DE JOSÉ 

MAIA DE ANDRDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO GILBERTO LEHNEN - 

OAB:7989-MT, MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - OAB:8.287/MT, 

MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - 

OAB:7085-A

 Vistos e etc.

INDEFIRO o pedido de p. 269/270, pois, a representação do espólio já foi 

realizada à p. 187 e não há informação que o sucessor informado foi o 

único herdeiro arrolado e/ou beneficiário no inventário que tramitou 

perante a 4ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá.

Intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 216756 Nr: 25445-41.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, FERNANDA ABREU MATTOS - OAB:8.427/MT, 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT, MARCELA DE 

SOUZA GARCIA - OAB:11.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA 

PANTAROTO - OAB:10.921, ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS 

RAMIRES - OAB:197176/SP, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:130011/SP

 Vistos e etc.

Intime-se o executado como requerido à p. 207/209.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 173104 Nr: 21678-29.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CID ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, ZULMA 

ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Tavares dos Santos, NATANAZIA 

ALVES ALENCAR, ESPOLIO DE JOSÉ TADEU REYES, RENATO MOURA DE 

ARAUJO REYES, LARICIA MELHORANÇA REYES, FAAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:6282

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de p.416/417 e suspendo a tramitação do feito por 60 

(sessenta) dias.

Decorrido o prazo de suspensão, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, independente de nova intimação, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311292 Nr: 18135-13.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES, LUCIANO SALLES 

CHIAPPA, MARCELO SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE FREITAS SANTANA, SILVIO 

SOUZA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - 

OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT, 

MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT, RICARDO PEDROLLO 

DE ASSIS - OAB:7.685/MT

 Certifico que:

1. Consoante se verifica na petição das fls.235, os exequentes são 

advogados devidamente inscritos na OAB/MT, Dr. José Antônio Duarte 

Alvares, OAB/MT n.º 3432, Luciano Salles Chiappa OAB/MT n.º 11883/B e 

Marcelo Silva Moura OAB/MT n.º 12307;

2. Nesse contexto, a última petição de manifestação dos exequentes nos 

autos, consta às fls.251/252, datada de 15/08/2014;

3. À fls.268 foi expedido o mandado de penhora, contudo, restou 

infrutífera, consoante se verifica na certidão de fls.271;

4. Observa-se que os exequentes foram intimados inúmeras vezes via 
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DJE (fls. 271, 272, 274 e 275), sem que houvesse qualquer manifestação 

nos autos.

5. Ainda, tentou-se a intimação dos exequentes por carta com aviso de 

recebimento. (fls.285, 287 e 289), sem que houvesse respostas.

 Diante dessa situação, em que este processo prolonga-se há mais 

05(cinco) anos, sem qualquer impulsionamento pelos interessados 

(petição fls. 251/252), faço os autos conclusos para deliberações acerca 

da possibilidade de extinção da presente execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 378235 Nr: 14240-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA SANTANA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT

 Posto isto, DEFIRO parcialmente o desbloqueio dos valores penhorados, 

referente aos honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação na reclamação n. 

8019028-02.2018.811.0001.Oficie-se ao Segundo Juizado Especial Cível 

para informar a liberação dos honorários sucumbenciais.Contudo, em 

relação ao restante do valor da condenação, relativo a indenização por 

responsabilidade civil, indefiro o desbloqueio, uma vez que não se trata de 

verba salarial e/ou honorários profissionais.No caso presente, não restou 

demonstrado que a constrição do valor principal afetará o sustento e/ou a 

manutenção do mínimo existencial do padrão digno da executada e de sua 

família.Deste modo, indefiro o pedido de desconstituição da penhora dos 

valores referentes a indenização.Solicite-se a transferência do crédito 

para este juízo vinculado ao feito.Diante da manifestação de ambas as 

partes na pretensão de um acordo, designo o dia 14 de abril de 2020, às 

14:00 horas para audiência de conciliação, que será realizado no gabinete 

da 8ª Vara Cível.Advirto as partes que o não comparecimento ao ato, 

ensejará em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º 

do CPC).Cumpra-se.Cuiabá, 05 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 752453 Nr: 4305-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907

 Posto isto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente 

os pedidos da ação proposta por SEVERINO ALVES DE SOUZA em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao 

pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885470 Nr: 20167-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para manifestar acerca 

da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833931 Nr: 39299-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DESIGN COMÉRCIO DE MÓVEIS 

PLANEJADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB:OAB/ MT 

9534, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para manifestar acerca 

da correspondência devolvida constante à fls... , no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449517 Nr: 22458-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIMARCO BEZERRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª)CAROLINA ROSSETO SANCHES. , OAB/MT nº 

19142/O, para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, 

nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de 

vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166510 Nr: 16310-39.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. JOSÉ LUZ GUERREIRO - HOSPITAL SANTO 

ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 CERTIFICO que a parte executada, apesar de intimada da penhora 

realizada às fls. 375/376, por meio do Diário da Justiça Eletrônico nº 

10305, disponibilizado no dia 31/07/2018, deixou transcorrer 'in albis' o 

prazo fixado na data de 14/08/2018. IMPULSIONO os autos com a 

finalidade de intimar o executado para manifestar acerca do pedido de fls. 

385/387, correspondente ao imóvel ofertado à penhora, mais 

especificamente, para que apresente certidões negativas referentes aos 

débitos fiscais, água/esgosto e energia, livre de quaisquer embaraço e 

que ele esteja desocupado. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 14745 Nr: 12065-87.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAU S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO, INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA, JOAQUIM 

FERNANDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352/MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Vistos e etc.

Façam-se as devidas correções na capa dos autos e no Sistema Apolo 

conforme já determinado à p. 268.

Anote-se como requerido à p. 295/296.

Considerando os efeitos infringentes dos embargos de declaração, bem 

como levando em consideração o princípio do contraditório e ampla 

defesa, DETERMINO a intimação da parte adversa, para, querendo, 

oferecer suas contrarrazões no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 335036 Nr: 5587-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA LISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos e etc.

O Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora 

sobre o montante de 30% do valor encontrado nas contas da executada. 

(p. 171/176)

Assim, intime-se a executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue 

a devolução de 30% do valor levantado à p. 131, sob pena de sua 

conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme 

previsto no art. 77, IV do CPC/15.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que de direito.

Em seguida, concluso.

Cumpra-se.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 723607 Nr: 19208-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUÍRIA DE FÁTIMA CASTELHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT

 Vistos e etc,

 A executada Valquíria apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença a p.397, alegando, em suma, o excesso a execução e a 

duplicidade na cobrança dos condomínios do mês de março e abril/2013 e 

mês julho/2017. Requer a suspensão do feito e, ao final, o reconhecimento 

do alegado excesso a execução. A executada ofertou um veiculo a 

penhora (p.401).

O condomínio exequente, intimado, manifestou à p.216/220 informando que 

a alegada duplicidade na cobrança na verdade trata-se da cobrança de 

taxas extraordinárias, a qual sempre foi de conhecimento da executada. 

Requereu a rejeição da impugnação apresentada pela executada.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Corrija integralmente a numeração dos autos a partir do seu 3° volume.

Analisando os autos, em especial os documentos colacionados pela 

exequente à p. 284/286 e 424/455, de fato houve a cobrança de taxas 

extraordinárias e que no momento da elaboração dos cálculos estas foram 

apartadas do valor do valor da taxa condominial, dando a entender que 

trataria de duplicidade na cobrança, o que de fato não é, conforme bem 

demonstrado pela exequente.

Já o alegado excesso a execução decorre da suposta cobrança em 

dúplice das taxas ordinárias e/ou extraordinárias que, como explanado 

acima, não foram lançadas de forma dúplices e são devidas pela 

executada.

Desta forma, não sendo demonstrado o excesso a execução, nem mesmo 

a cobrança dúplice de parcelas condominiais, REJEITO integralmente a 

impugnação ao cumprimento de sentença de p. 397, e consequentemente 

homologo os cálculos apresentados pela exequente a p. 384/386.

A exequente não aceitou o bem ofertado a penhora, assim INDEFIRO o 

pedido de p.401

 Intime-se a exequente para apresentar planilha atualizada do seu crédito.

Em seguida, intime-se a executada para pagamento em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811521 Nr: 18010-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JOSÉ DE ASSIS SHOITE ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Por meio de seu advogado, intimo a parte autora para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção por abandono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865840 Nr: 6260-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON GERALDES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA, 

BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÍLVIA REGINA FELISMINO DE 

CAMPOS - OAB:125.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, ESIO OLIVEIRA D SOUZA FILHO - OAB:15.687/MT-A, 

LUIZ RODRIGUES WANBIER - OAB:14.469-A, THAIS GALINDO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13148

 Intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para apresentar as 

contrarrazões dos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 860946 Nr: 2464-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES ROSANGELA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA MACHADO PEREIRA, DIOGO 

REINERS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:6504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT

 Vistos e etc.

Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, 

remetam-se à contadoria para que seja apurado o real valor devido.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os 

cálculos em 10 (dez) dias.

Em seguida, concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948875 Nr: 59570-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON TROPEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132048 Nr: 23888-33.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ZARPELÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento voluntario da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084690 Nr: 3673-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento voluntario da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073884 Nr: 57072-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAILDO DE JESUS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento voluntario da 

condenação, no prazo de 5 (cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043269 Nr: 43141-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA OESTE LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSM SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT, FERNANDA RAMOS AQUINO - OAB:17.607 OAB/MT, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO 

CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberlei Aldo Queiroz - 

OAB:27.616, Silvio Correia Dias - OAB:93.107

 CERTIFICO que a publicação da sentença ocorrera ainda em nome do 

antigo patrono (renúncia às fls. 71/72), razão pela qual a envio para nova 

publicação em nome dos advogados constituídos à fls. 85/86, e torno sem 

efeito a certidão de trânsito em julgado à fls. 78.

Sentença:

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mega Oeste Ltda - EPP em 

desfavor de TSM Sistemas de Energia Ltda. (TSM SISTEMAS DE 

ENERGIA), ambas qualificados nos autos.

Relata a parte autora ser credora da requerida da importância atualizada 

de R$ 75.632,85 (setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e 

oitenta e cinco centavos), representada Nota Fiscal Eletrônica de nº 2.397, 

colacionada a fl. 17.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/22.

A requerida apresentou a contestação de fls. 36/39, por meio da qual 

requer, em sede de preliminar, a denunciação a lide da Empresa UPS 

BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A. No mérito, pugna pela 

improcedência do pedido inicial, com a assunção da denunciada ao 

pagamento da obrigação.

Com a contestação vieram os documentos de fls. 40/59.

Impugnação a contestação às fls. 60/62

A empresa requerida manifestou-se à fl. 67 desistindo da denunciação a 

lide da empresa UPS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

2. Fundamentação.

Conforme relatado a empresa autora Mega Oeste Ltda - EPP pretende, por 

meio desta ação de cobrança, receber da empresa requerida TSM 

Sistemas de Energia Ltda. (TSM SISTEMAS DE ENERGIA), a importância 

atualizada de R$ 75.632,85 (setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois 

reais e oitenta e cinco centavos), representada Nota Fiscal Eletrônica de 

nº 2.397, colacionada a fl. 17.

O débito reclamado refere-se, na verdade, a terceira parcela do total 

constante na aludida fiscal, cujo valor na data de seu vencimento, em 

27.08.2013, importava em R$64.776,48 (sessenta e quatro mil, setecentos 

e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Pois bem.

O caso é simples e não merece maiores digressões.

É assim porque a empresa requerida desistiu da denunciação a lide 

apresentada em sua contestação e em relação ao mérito processual não 

manifestou qualquer negativa quanto à existência do débito.

Para melhor elucidar transcrevo trecho pertinente de sua contestação:

“No mérito não há como contestar o que pretende a requerente.”

“(,,,) Esta denunciação não afasta a responsabilidade direta da requerida, 

mas a sentença, espera-se venha afastar a sua responsabilidade pelo 

pagamento, a qual deve ser satisfeita, tão somente pela denunciada (...).” 

– fl. 38v.

Vê-se, portanto, que a empresa requerida em nenhum momento refuta o 

débito apontado na inicial ou faz prova de seu pagamento, pretendendo 

somente afastar a sua responsabilidade.

Insta consignar que compete ao devedor comprovar que efetuou o 

pagamento de sua obrigação. A doutrinadora Maria Helena Diniz, ao 

comentar o artigo 319 e seguintes do Código Civil, preleciona:

“Prova do pagamento. Paga a dívida, o devedor terá o direito de receber 

do credor um elemento que prove o que pagou, que é a quitação regular, 

podendo reter o pagamento, enquanto ela não lhe seja dada (Adcoas, n. 

85.445, 1982; JB, 158:252; RJM, 25:120; RJ, 162:81, 168:89; JTACSP, 

112:135). O recibo é o instrumento comprobatório da quitação.” (Código 

Civil anotado – 13. ed. rev. aum. e atual. de acordo com a reforma do CPC 

e com o Projeto de Lei n. 276/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008. p. 302)

Desse modo, é incontroverso o débito discutido nos autos e a 

responsabilidade da empresa requerida, de tal forma que a procedência 

da demanda é medida que se impõe.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, ambos do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a Ação Cobrança para condenar a requerida ao pagamento 

da quantia de R$64.776,48 (sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e 

seis reais e quarenta e oito centavos).

Este valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o 

vencimento da obrigação e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir a partir da citação da embargante/requerida.

CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
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condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143275 Nr: 28796-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLISTON FERREIRA DA SILVA, CLARICE FERREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL OLIVEIRA 

SANTIAGO DE AMORIM, para devolução dos autos nº 

28796-36.2016.811.0041, Protocolo 1143275, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010412-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALMEIDA DE CASTRO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010412-66.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de concessão de benefício acidentário c/c pedido de liminar de 

tutela de urgência ajuizada por João Almeida de Castro Filho em desfavor 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, objetivando a 

concessão de liminar em caráter antecipado para que a parte ré promova 

a implantação do benefício auxílio-acidente. No mérito pugna pela 

procedência do pedido para condenar a ré a fixar o percentual de 50% 

sobre o salário de benefício, a título de auxílio-acidente, a contar do dia da 

cessação do benefício do auxílio saúde, nos termos do art. 86 da Lei nº 

8.213/91. É o relato necessário. A ação está equivocadamente 

endereçada à Vara Especializada da Fazenda Pública, bem como foi 

erroneamente distribuída a esta Oitava Vara Cível. É cediço que as varas 

especializadas da Fazenda Pública foram criadas para processar e julgar 

os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, bem como as cartas 

precatórias cíveis de sua competência. Ademais, e fato impõe o 

reconhecimento da incompetência desta Justiça Comum para apreciar e 

julgar a presente ação, eis que o réu é o é uma autarquia federal, sendo 

competência da Justiça Federal. Neste sentido, a Súmula 689, STF : “O 

segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o 

Juízo Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do 

Estado-membro”. Considerando que compete à Justiça Federal processar 

e julgar as ações as causa em que a União, as entidades autárquicas ou 

empresa pública forem partes, nos termos do art. 109, inciso I e § 3º, da 

Constituição Federal, declino da competência, e determino a remessa dos 

autos para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intime-se. Cumpra-se 

com urgência. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024015-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DENILSON THEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024015-51.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel, movida por JAIR 

DENILSON THEVES em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 

MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO 

GROSSO, já qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As 

partes resolveram transacionar entre si, conforme termo de ID 27381663, 

protocolado e assinado digitalmente. Os autos vieram conclusos É o 

relatório. Decido. As partes estão devidamente representadas e seus 

advogados têm poderes para transigir, conforme procurações de ID 

4537522 e ID 11516735. Tratando-se de direito disponível e estando as 

partes devidamente representadas, homologo o acordo para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 

Custas e honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março 

de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1011618-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DENILSON THEVES (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011618-72.2019.8.11.0002 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de imissão de posse c/c perdas e danos, movida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em desfavor de JAIR DENILSON 

THEVES, já qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As 

partes resolveram transacionar entre si, conforme termo de ID 27380886, 

protocolado e assinado digitalmente. Os autos vieram conclusos É o 

relatório. Decido. As partes estão devidamente representadas e seus 

advogados têm poderes para transigir, conforme procurações de ID 

23321870 e ID 23323076. Tratando-se de direito disponível e estando as 

partes devidamente representadas, homologo o acordo para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 

Custas e honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março 

de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032762-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DA MOTA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NUNES ONOFRE OAB - MT23519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1032762-53.2017.8.11.0041 

SENTENÇA Considerando que a prestação jurisdicional atingiu seu 

objetivo, que é o cumprimento da obrigação, tendo em vista o deposito da 

quantia pleiteada e a ausência de impugnação pela exequente, a extinção 

do feito se impõe. Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001569-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER DE AQUINO GUIA (EXECUTADO)

KLEBER DE AQUINO GUIA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para requerer o que de direito, tendo em vista que a 

penhora bacenjud foi infrutífera, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 

10/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0027929-14.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

MILENA PIRAGINE OAB - MT17210-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - SP17697-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033868-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CAMPOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033868-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CAMPOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033868-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEY CAMPOS DA COSTA RÉU: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS 

LTDA Vistos etc. O autor pugna pela produção da prova pericial, enquanto 

a requerida se quedou inerte. Constatada a necessidade de produção de 

prova pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da 

EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 

78050-000, Fone (65) 3052.7636, na área de engenharia mecânica, para 

funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os 

quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se o autor para 

depositá-los (artigo 95 CPC), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o 

feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco 

(05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros 

cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo 

pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o prazo retro, intime-se 

o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, 

informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o 

acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo 

primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028035-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (REU)

ATACADAO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028035-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (REU)

ATACADAO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028035-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON FRANCISCO DOS SANTOS RÉU: RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA 
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DE BEBIDAS S/A, ATACADAO S.A. Vistos etc. Constatada a necessidade 

de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - 

profissional da EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. 

Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, 

CEP. 78050-000, Fone (65) 3052.7636, para funcionar como perito(a) 

judicial o qual servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as 

partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) 

Perito(a) Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 

10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se 

cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) 

dias após a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). 

Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e 

local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser 

cientificado às partes para o acompanhamento, devendo o autor 

apresentar o produto para ser periciado. A seguir intime-se o(a) perito(a) 

a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá- MT. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0002829-67.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SANTOS DE ALENCAR (EXEQUENTE)

HERMES AQUINO DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO NASCIMENTO OAB - MT1311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte executada para manifestar sobre o calculo da contadoria, no prazo 

de 05 dias. Cuiabá - MT, 10/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039355-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN JUNIOR DA SILVA GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão por impulsionamento Certifico e dou fé, que na presente data 

compareceu perante esta secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, onde intimado, indicou para perícia o dia 06/04/2020 por ordem 

de chegada das 8:00 às 11:30. Ademais indicou o endereço do consultório 

como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro Popular, Sala 08, Galeria 24 

de outubro, telefone para contato: 65-99631-9747 e 2127-8022, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo as partes para 

comparecem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 

1.000,00, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039355-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN JUNIOR DA SILVA GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039355-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEN JUNIOR DA SILVA GUERRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao 

embargante. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - 

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há 

no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, 

tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a 

rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato 

Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. 

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de fls. 178/199, mantendo intacta a sentença. Intime-se. Cuiabá-MT. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Certidão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1033439-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F1 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1033439-15.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO REU: F1 INVESTIMENTOS E 

PARTICIPACOES S/A CERTIDÃO CERTIFICO que não consta nos autos 

deposito de diligencia para cumprimento do mandado de imissão de posse 

no endereço do imóvel objeto da ação, sendo assim, INTIMO o requerente 

para que deposite a diligencia ou ofereça os meios para cumprimento do 

mandado. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020 (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032260-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES SOARES DO ESPIRITO SANTO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1032260-17.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADILES SOARES DO ESPIRITO SANTO AMORIM RÉU: UNIMED 
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CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. A parte autora 

narra que após realizar exames de rotina foi diagnosticada com quadro de 

Glaucoma Neovascular em seu olho direito, sendo esse quadro 

secundário a retinopatia diabética proliferativa, posto isso, o médico 

responsável pelo tratamento verificou a necessidade da realização de 

injeções para prevenir perda visual em seu olho direito. A demandante 

explana que a referida guia da indicação do médico fora enviada para a 

demandada UNIMED, porém a operadora de plano de saúde respondeu a 

solicitação negando a adoção do procedimento. Aduz ainda, que tal 

procedimento foi sumariamente negado pela requerida, uma vez que não 

está incluso no rol de procedimentos da ANS, comportamento que reputa 

abusiva, medida pela qual requereu a concessão da tutela em antecipada 

em caráter antecedente. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela 

para que a requerida autorize de imediato a realização do tratamento 

médico por meio de injeções intra-vítreas de anti-angiogênicos (Eylia ou 

Lucentis), mediante a cobertura do plano de saúde. Com a inicial juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por ADILES 

SOARES DO ESPIRITO SANTO AMORIM em desfavor de UNIMED 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Sobre o instituto da tutela 

antecipada cumpre salientar que visa adiantar os efeitos da sentença, 

entregando a parte autora a própria pretensão deduzida em juízo, 

tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que 

por meio dela o autor não pretende simplesmente evitar os prejuízos da 

demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do direito. O art. 

300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula 

S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual 

Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar 

ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão 

pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Logo, os fatos trazidos na inicial dão conta nesse momento 

processual de cognição sumária, sendo que a prova probabilidade do 

direito perfaz caracterizada pelo laudo de exame médico indicando o 

tratamento médico necessário, bem como a declaração da necessidade do 

tratamento, reiterando o pedido pelo médico que acompanha a paciente(ID 

10330204). Ademais, verifica-se a recusa da requerida em cobrir o 

tratamento medico dispensado à autora, existindo então o perigo de dano, 

ante a gravidade da doença que acomete a requerente, é classificada 

como de risco, podendo se agravar caso não seja realizado o tratamento 

recomendado, podendo ainda ocasionar a perda visual irreversível de um 

dos olhos da autora. Outrossim, ao longo da tramitação processual, sem 

autorização para realização do tratamento indicado, pode a requerente ter 

complicações que podem resultar a perda visual irreversível em um dos 

olhos da mesma, restando existente o risco ao resultado útil do processo, 

eis que a sentença poderá ser ineficaz à autora. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação 

da tutela para que a requerida seja compelida a autorizar de imediato a 

realização do tratamento médico por meio de injeções intra-vítreas de 

anti-angiogênicos (Eylia ou Lucentis), mediante a cobertura do plano de 

saúde. Sobre a matéria a jurisprudência da e. Corte de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios: Ementa- APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E 

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA 

CONTRATUAL. TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM 

ANTIANGIOGÊNICO. INFRAÇÃO AO CDC. PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. 

DANOS MORAIS. HONORÁRIOS.1. Os contratos de plano de saúde 

encerram uma relação jurídica de natureza consumeirista, aplicando-se, 

assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as 

cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao 

consumidor, já que este é a parte vulnerável da relação contratual.2. A 

cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas da 

disposição específica da Lei n.º 9.656/98 e nem está circunscrita às 

possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de 

serviços médico-hospitalares editado pela ANS, mas especialmente da 

observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.3. É inidônea a 

recusa em custear a realização de determinado tratamento, 

expressamente prescrito pelo médico que acompanha o paciente, cujo 

intuito é evitar evolução para perda visual severa e irreversível, sob o 

argumento de não constar no rol de procedimentos da ANS. 4. Eventual 

cláusula contratual que obste a realização de tratamento e exame, 

embasada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso 

de direito, haja vista a preponderância do direito à saúde. 5. Ao médico 

assistente, e não ao plano, compete indicar o tratamento adequado ao 

paciente. 6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa 

indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a 

cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou 

contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral. 7. 

Manutenção do montante da indenização por danos morais arbitrados em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando a recusa do Plano de Saúde 

para cobertura de procedimeno médico ao associado, o aborrecimento e o 

transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação, está de acordo com os parâmetros 

utilizados por esta Corte de Justiça. 8. Honorários de sucumbência fixados 

em 15% do valor da condenação mostra-se razoável, considerados o zelo 

do patrono, o tempo de duração do processo e a importância da causa, 

não merecendo reparos a r. sentença impugnada nesse ponto. 9. Recurso 

conhecido e desprovido. Processo: APC 20141010062384 – Orgão 

Julgador: 5ª Turma Cível – Publicação: Publicado no DJE: 09/12/2015. Pág.: 

206- Julgamento: 18 de Novembro de 2015- Relator: Silva 

Lemos.Destaquei Além disso, há entendimento jurisprudencial de que o 

plano de saúde pode estabelecer as doenças que estão sendo cobertas, 

mas não o tipo de tratamento ou procedimento adequado para sua cura, in 

verbis: Ementa- DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO 

OCULAR. EMERGÊNCIA. MEDICAMENTO ANTIANGIOGÊNICO. DANO 

MORAL. CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA. I - A AGÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) DETERMINOU, POR MEIO DA RESOLUÇÃO 

NORMATIVA N. 262, DE 02/08/2011, QUE O TRATAMENTO OCULAR 

QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO SEJA COBERTO PELOS 

PLANOS DE SAÚDE A PARTIR DE 01/01/2012. II - "O PLANO DE SAÚDE 

PODE ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO 

O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO PARA A CURA DE CADA UMA 

DELAS" - AGRG NO ARESP 334.093/SP. III - A CONDUTA ABUSIVA DA 

SEGURADORA, CONSISTENTE NA RECUSA INJUSTIFICADA PARA A 

AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, PARA TRATAR 

INFLAMAÇÃO GRAVE EM ÁREA NOBRE DA VISÃO, CAUSA DANO 

MORAL À SEGURADA, QUE JÁ VIVENCIA A AFLIÇÃO PELA 

DESCOBERTA DE UM PATOLOGIA GRAVE QUE PODE CAUSAR A PERDA 

IRREVERSÍVEL DA VISÃO. IV - A FIXAÇÃO DO VALOR DA 

COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER INFORMADA POR 

CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, 

OBSERVANDO-SE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES 

ENVOLVIDAS; A NATUREZA E A EXTENSÃO DO DANO ETC., DE MODO 

QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER TÃO GRANDE A PONTO DE 

TRADUZIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, NEM TÃO PEQUENA QUE SE TORNE 

INEXPRESSIVA. V - A MULTA DIÁRIA TEM POR FINALIDADE CONFERIR 

EFICÁCIA COERCITIVA AO PRECEITO COMINATÓRIO, DE MODO A INIBIR O 

INTENTO DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. VI - DEU-SE PROVIMENTO 

AO RECURSO DA AUTORA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. 

Acordão CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. 

DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ. UNÂNIME. Processo APC 

20120310329445 DF 0032241-32.2012.8.07.0003 – Orgão Julgador: 6ª 

Turma Cível- Publicação: Publicado no DJE: 21/02/2014, Pág.: 393 – 

Julgamento: 12 de Fevereiro de 2014 – Relator: José Divino de Oliveira. 

Destaquei. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar 

que a demandada autorize de imediato à realização do tratamento médico 

por meio de injeções intra-vítreas de anti-angiogênicos (Eylia ou Lucentis), 

mediante a cobertura do plano de saúde, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de aplicação de multa diária. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Em caráter excepcional, deixar-se-á de exigir caução da parte 

requerente quando se tratar de parte hipossuficiente (parágrafo primeiro 

do artigo 300 do CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, 
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designo audiência de conciliação para o dia 13/03/2018 às 10h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032260-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES SOARES DO ESPIRITO SANTO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032260-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADILES SOARES DO ESPIRITO SANTO AMORIM RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc.. Constatada a 

necessidade de produção de prova pericial postulada pela parte 

requerida, nomeio desde já o profissional: DR. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de 

outubro, Bairro Popular, telefone: (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, 

e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com , o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Intimem-se as partes 

para indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias 

(CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para 

depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta 

judicial (CPC, art. 94 e 95). Depositado o valor da perícia, autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Após, a 

conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0048016-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BORGHETTE DE MELO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO PERLIN OAB - MT17040-O (ADVOGADO(A))

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040290-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TAQUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1040290-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

ANDERSON TAQUES SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 
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encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do 

Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real 

existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do 

profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos 

especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, 

devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente 

à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 

10 (dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT, 08 

de julho de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002657-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTTON ANDRE BOSS CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002657-25.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

EWERTTON ANDRE BOSS CORDEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do 

Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real 

existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do 

profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos 

especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, 

devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente 

à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 

10 (dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT, 08 

de julho de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001410-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL ARCANJO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))
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COMARCA DE CUIABÁ 1001410-09.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSUEL 

ARCANJO DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por 

ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do 

Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real 

existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do 

profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos 

especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, 

devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente 

à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 

10 (dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT, 08 

de julho de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043766-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1043766-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DIONE 

DO NASCIMENTO SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 
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ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do 

Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real 

existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do 

profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos 

especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, 

devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente 

à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 

10 (dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT, 08 

de julho de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016946-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO OLIVEIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016946-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

SEBASTIAO OLIVEIRA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do 

Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real 

existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do 

profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos 

especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, 

devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente 

à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 

10 (dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007949-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1007949-88.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JULIANO 

CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do 

Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real 

existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do 

profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos 

especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, 

devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente 

à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 

10 (dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005817-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS NEGRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005817-58.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CARLOS 

HENRIQUE DOS SANTOS NEGRAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 
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(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do 

Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real 

existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do 

profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos 

especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, 

devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente 

à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 

10 (dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011301-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEYSA LUANA ALVES DA SILVA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011301-54.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LEYSA 

LUANA ALVES DA SILVA PINTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do 

Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real 

existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do 

profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos 

especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, 

devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente 

à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 

10 (dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013212-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE PAULA REZENDE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SABRINA FELICIANO REZENDE (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013212-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

REGINALDO DE PAULA REZENDE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do 

Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real 

existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do 

profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos 

especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, 

devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente 

à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. 

INTIME-SE PESSOALMENTE A REQUERIDA. Em 10 (dez) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” 

§1º), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em 

favor do perito judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta 

por cento serão liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito 

nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo as partes serem informadas da referida designação. O perito 

judicial deverá apresentar o laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da 

data do início dos trabalhos. O senhor assistente do juízo deverá 

apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do início 

dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no 

prazo comum de 15 (dez) dias, após a apresentação do laudo, 

independentemente de intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes 

também poderão se manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo 

prazo. Intime-se o advogado da parte autora para que entre em contato 

com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da designação da perícia para 

que o(a) mesmo(a) compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedido o necessário. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034932-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO AGUIAR CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE AGUIAR CAMPOS OAB - 340.042.971-68 

(PROCURADOR)

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025963-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SCHWARZ GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017670-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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UINSTON OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017670-35.2017.8.11.0041 AUTOR: UINSTON 

OLIVEIRA DA SILVA RÉU: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDENCIA S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 29 de setembro de 2017. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018826-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERLI DE FATIMA MANICA (AUTOR(A))

JULIANA MANICA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032260-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES SOARES DO ESPIRITO SANTO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032260-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADILES SOARES DO ESPIRITO SANTO AMORIM RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc.. Constatada a 

necessidade de produção de prova pericial postulada pela parte 

requerida, nomeio desde já o profissional: DR. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de 

outubro, Bairro Popular, telefone: (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, 

e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com , o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Intimem-se as partes 

para indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias 

(CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para 

depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta 

judicial (CPC, art. 94 e 95). Depositado o valor da perícia, autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Após, a 

conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025963-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SCHWARZ GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025963-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANDRO SCHWARZ GODOY RÉU: MIDWAY S.A.- CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Vistos etc.. Constatado a necessidade de produção de prova pericial 

postulada pela parte requerida, nomeio desde já o profissional: DR. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 24 de outubro, Nº 

827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, telefone: (65) 

2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com, o 

qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Após, intime-se o perito judicial para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante depósito em conta judicial (CPC, art. 94 e 95). Depositado o valor 

da perícia, autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor 

do perito judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por 

cento serão liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo as 

partes serem informadas da referida designação. O perito judicial deverá 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do início 

dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, 

independentemente de intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes 

também poderão se manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo 

prazo. Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo 

para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017670-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UINSTON OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017670-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

UINSTON OLIVEIRA DA SILVA RÉU: ZURICH SANTANDER BRASIL 

SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc.. Constatada a necessidade de 
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produção de prova pericial postulada pela parte requerida, nomeio desde 

já o profissional: DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para 

depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta 

judicial (CPC, art. 94 e 95). Depositado o valor da perícia, autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Após, a 

conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018826-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERLI DE FATIMA MANICA (AUTOR(A))

JULIANA MANICA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014574-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT13361-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1014574-12.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES REQUERIDO: 

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Realizado o 

aditamento à inicial, recebo o presente feito pelo procedimento comum. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2017 

às 10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014574-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT13361-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014574-12.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES REQUERIDO: INTEGRACAO 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc.. Constatada a necessidade de 

produção de prova pericial postulada pela parte requerida, nomeio desde 

já o profissional: DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para 

depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta 

judicial (CPC, art. 94 e 95). Depositado o valor da perícia, autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Após, a 

conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023827-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGETEC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEILA MARIA SCHMATZ (EXECUTADO)

MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023827-53.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AGETEC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME EXECUTADO: M M 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, MARCIO WANDERLEI DE 

LIMA BRUSCHI, LEILA MARIA SCHMATZ Vistos etc. Trata-se de 

requerimento para realização de tentativa de penhora on-line via 

BACENJUD formulado pelo exequente. Conforme se dessume de todo o 

processado, não tendo a parte executada adimplido o débito 

voluntariamente e a exequente não conseguido satisfazer o seu crédito 

até a presente data, motivo pelo qual, pleiteia pela tentativa de penhora 

on-line sobre dinheiro nas contas da parte executada, utilizando-se do 

sistema BACENJUD. Nesse diapasão, considerando o dinheiro ser o 

primeiro na ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato também 
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inconteste de que o devedor, devidamente intimado, deixou correr o prazo 

in albis sem efetuar o pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, 

devendo, consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora on line, 

inclusive por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao 

caráter público do processo. Com as alterações ocorridas no processo de 

execução, tem-se a possibilidade de penhora dos numerários existentes 

em contas correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o 

valor da dívida executada. Vejamos o que dispõe o artigo 854 “caput” do 

Código de Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro 

em deposito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, 

requisitara a autoridade supervisora do sistema bancário, 

preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de 

ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 1° As informações 

limitar-se-ão a existência ou não de deposito ou aplicação até o valor 

indicado na execução”. Ademais, estabelece o artigo 835 do Código de 

Processo Civil a ordem legal de nomeação: “Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Consigno, também, 

que o próprio Superior Tribunal de Justiça, já decidiu: “PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE 

PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 655 DO CPC. 1 - Conforme a pacífica 

jurisprudência desta Corte, a determinação de penhora on line não ofende 

a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o princípio da menor 

onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC. Precedentes. 2 - 

Agravo regimental desprovido”. (STJ – AgRg no Ag 935082 / RJ - Relator: 

Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107) - Data de Julgamento: 

19/02/2008) Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora 

on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada 

LEILA MARIA SCHMATZ - CPF: 385.912.000-04 (EXECUTADO) e M M 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 

37.519.741/0001-93 (EXECUTADO), sobre a quantia de R$ 141.616,16 

(cento e quarenta e um mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis 

centavos). No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o 

Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que 

possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos em nome da 

parte executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, 

assim, lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida. Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema 

RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada 

de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º). Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de 

penhora on-line via Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de 

veículos existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via 

sistema Renajud, suficiente para garantia do débito. Conforme determina a 

CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e Renajud. 

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze). Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Expeça-se o 

mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens que estão em posse 

da executada que não sejam necessários as necessidades comuns e ao 

desenvolvimento do ofício do devedor (com observância ao art. 833, II, III e 

V, CPC), tantos quantos bastem à satisfação do crédito, depositando-os 

em mãos do exequente. Efetivada penhora, imediatamente realize-se 

avaliação dos bens penhorados. Após a realização da penhora e da 

avaliação, intime-se o executado da constrição, para querendo oferecer 

manifestação no prazo legal. Intime-se o exequente, a fim de providenciar 

a citação do executado MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0017962-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ISOLINA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA OAB - MT2528-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, encaminhei nova intimação para a parte 

Embargada quanto à decisão de ID 29413087, in verbis: "Com essas 

considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR o 

CANCELAMENTO da CONSTRIÇÃO JUDICIAL do lote n° 12, Qd. 09, Morada 

do Ouro II, na cidade de Cuiabá-MT, devidamente matriculado sob o n° 

100.515, fls. 060, do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição 

do 6º Serviço Notorial de Cuiabá. Oficie-se o CRI competente. Por fim, 

cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador (CPC, art. 677, § 3º), 

para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 679). Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013938-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLAR REFRIGERACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO GUIMARAES MARRA OAB - MG134292-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (anexo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. No mais, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que sequer juntou 

aos autos Declaraçaõ e hipossuficiência e outros documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como holerite, carteira de 

trabalho, extrato bancário ou declaração de imposto de renda, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 
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HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que 

demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE 

DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE 

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, 

DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. 

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de 

hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da 

gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação 

momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as 

custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade 

de justiça“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 26/02/2014) SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, 

Publicado no DJE 06/04/2018). O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Com 

fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pela parte autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas 

processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0007194-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para indicar os dados bancários completos para 

expedição de alvará. Cuiabá - MT, 10/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035638-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

NAIR APARECIDA GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035638-44.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: WAGNER SILVA RODRIGUES, NAIR APARECIDA 

GONCALVES Vistos etc. HABILITE-SE OS PATRONOS DOS 

EXECUTADOS. No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o 

Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que 

possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos em nome da 

parte executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, 

assim, lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida. Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema 

RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada 

de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º). Posto isso, em não obtido êxito na tentativa de 

penhora on-line via Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de 

veículos existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via 

sistema Renajud, suficiente para garantia do débito. WAGNER SILVA 

RODRIGUES - CPF: 012.025.187-61 (EXECUTADO) NAIR APARECIDA 

GONCALVES - CPF: 511.715.709-53 (EXECUTADO) Verifica-se dos autos 

que foram empreendidos esforços necessários no sentido de se tentar o 

recebimento do crédito existentes junto aos executados, restando 

infrutíferas as diligências, tornando-se temerosa a atual situação de 

insatisfação do crédito da exequente. Razão pela qual deve prosperar o 

pedido para tentativa de localização de bens em nome do mesmo, junto a 

Delegacia da Receita Federal. Nesse sentido já tem de o STJ, verbis: “Em 

face do interesse da Justiça na realização da penhora, ato que dá início à 

expropriação forçada, admite-se a requisição à repartição compretente do 

imposto de renda para fins de localização de bens do devedor, quando 

frustrados os esforços desenvolvidos neste sentido. Cada vez mais se 

toma consciência do caráter público do processo, que, como cediço, é 

instrumento da jusrisdição. (STJ – RSTJ 21/298)” (in Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, Saraiva, 35ª 

ed., p. 440). No mesmo sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região: TRFs - Tribunais Regionais Federais 

Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO Classe: AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – 138912 Número do Processo: 2005.02.01.007110-0 UF: 

RJ Órgão Julgador: OITAVA TURMA ESP. Data de Decisão: 

06/11/2007Documento: TRF200173859 Fonte: DJU DATA: 16/11/2007 

PÁGINA: 6 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECEITA FEDERAL. EXCEÇÃO. ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS. COMPROVAÇÃO. 1. Analisando-se os autos, concluo 

restar escorreita a decisão ora agravada, ao qual incorporo ao presente; 

encontrando-se a mesma em consonância com o entendimento 

jurisprudencial. 2. Precedentes do STJ. 3. Por derradeiro, eito, comungo do 

entendimento, reiteradamente, adotado por esta Egrégia Corte, de que o 

deferimento da medida pleiteada se insere no poder geral de cautela do 

juiz que, à vista dos elementos constantes do processo que, pode melhor 

avaliar a presença dos requisitos necessários à concessão, em casos 

como o ora em exame, só é acolhível quando o juiz dá à lei uma 

interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato 

se apresenta manifestamente abusivo, o que inocorre, na hipótese. 4. 
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Agravo de Instrumento conhecido, porém, desprovido. Ante ao exposto, 

DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que requisite junto a 

Delegacia da Receita Federal, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS 

PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto na Consolidação 

das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a 

existência de bens em nome da parte executada. Por se tratar de 

informação sigilosa, a mesma não será juntada aos autos. O gestor 

certificará que apenas a credora terá vistas de tais documentos. 

Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete 

para a efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

Infojud e Renajud. Procedida à penhora, intime-se o executado para, 

querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze). Caso a penhora 

torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242556 Nr: 11189-59.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA RITA MACIEL RIBEIRO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ ALVES - 

OAB:7.432/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018, WAGNER DUARTE DE 

ARRUDA - OAB:12927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO HENRIQUE 

DE OLIVEIRA VANDERLEI, para devolução dos autos nº 

11189-59.2006.811.0041, Protocolo 242556, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010535-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA REGINA LUIZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010535-64.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

PAMELA REGINA LUIZ DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020 às 11:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010620-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHISGLEYDEA SANTOS FORTUNATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010620-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SHISGLEYDEA SANTOS FORTUNATO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020 às 11:45min, nos termos do artigo 334 
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do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010671-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010671-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE FERNANDO DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020 às 12:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010629-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

SANDRA MARQUES DA SILVA OAB - 025.947.201-86 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010629-12.2020.8.11.0041. AUTOR(A): S. 

M. P. M. REPRESENTANTE: SANDRA MARQUES DA SILVA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020 às 12:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0006708-24.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT10031-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))
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GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

CELSO MARQUES ARAUJO OAB - MT3049 (ADVOGADO(A))

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VILELA DE MEDEIROS (EXECUTADO)

NACIONAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 

(EXECUTADO)

GERMANI PEREIRA DE MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0006708-24.2004.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: NACIONAL 

COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, GERMANI PEREIRA DE 

MEDEIROS, MANOEL VILELA DE MEDEIROS Vistos etc. Trata-se de 

requerimento para realização de tentativa de penhora on-line via 

BACENJUD e restrição judicial de veículos via RENAJUD formulado pelo 

exequente. Conforme se dessume de todo o processado, não tendo a 

parte executada adimplido o débito voluntariamente e a exequente não 

conseguido satisfazer o seu crédito até a presente data, motivo pelo qual, 

pleiteia pela tentativa de penhora on-line sobre dinheiro nas contas da 

parte executada, utilizando-se do sistema BACENJUD e a restrição judicial 

de veículos via RENAJUD. A ordem de preferência da penhora é em 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira 

(art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a 

ciência prévia do executado[1], bem como o que foi regulamentado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação 

das Normas da Corregedoria Geral da Justiça). Com as alterações 

ocorridas no processo de execução, tem-se a possibilidade de penhora 

dos numerários existentes em contas correntes, sendo depósitos ou 

aplicações financeiras até o valor da dívida executada. Vejamos o que 

dispõe o artigo 854 “caput” do Código de Processo Civil: “Art. 854. Para 

possibilitar a penhora de dinheiro em deposito ou aplicação financeira, o 

juiz, a requerimento do exeqüente, requisitara a autoridade supervisora do 

sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo 

ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 

1° As informações limitar-se-ão a existência ou não de deposito ou 

aplicação até o valor indicado na execução”. Ademais, estabelece o artigo 

835 do Código de Processo Civil a ordem legal de nomeação: “Art. 835. A 

penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Consigno, 

também, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, já decidiu: “PROCESSO 

CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. MENOR 

ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 655 DO CPC. 1 - 

Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, a determinação de 

penhora on line não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem 

o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do 

CPC. Precedentes. 2 - Agravo regimental desprovido”. (STJ – AgRg no Ag 

935082 / RJ - Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107) - Data de 

Julgamento: 19/02/2008) Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de 

penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta das partes 

executada, sobre a quantia de R$ 62.321,26. No tocante ao pedido de 

restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o 

Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado obter 

informações sobre veículos em nome da parte executada, com vistas ao 

cumprimento do referido Provimento, assim, lastreado nos princípios da 

celeridade e da economia processual, a medida deve ser deferida. 

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º). Posto isso, 

em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via Bacenjud, 

DETERMINO, desde já, a constrição judicial de veículos existentes em 

nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito. Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e Renajud. 

Procedida à penhora, INTIME-SE o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze). OFICIE-SE ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Quanto ao pedido de 

citação/intimação dos sócios via edital, indefiro o pedido tendo em vista 

que sequer foi realizada a tentativa de pessoal. Caso a penhora torne 

infrutífera INTIME-SE a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, bem como 

apresentando o endereço dos sócios para citação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010592-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELUSIA TEODOSIO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010592-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELUSIA TEODOSIO DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020 às 11:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010711-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010711-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEONICE SANTOS DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020 às 12:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010757-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERSON RODRIGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010757-32.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HEBERSON RODRIGO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020 às 13:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016620-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANGELO DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016620-08.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO ANGELO DE SOUZA LOPES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCISCO 

ANGELO DE SOUZA LOPES, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 13.08.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 
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pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE - DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme acima mencionado, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: Portanto, é 

adequada a pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

suscitada Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 
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da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

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

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% punho esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (13.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0046439-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046439-41.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010669-26.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA MESQUITA (EXEQUENTE)

SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE OAB - MT5930-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010669-26.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004911-61.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ESTEVAN DA SILVA (EXEQUENTE)

JOAO MATEUS (EXEQUENTE)

JOAO MARTINS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

JOSE CLAUDIO BODANESE (EXEQUENTE)

APARECIDA OLIVEIRA MATEUS (EXEQUENTE)

JULIANO BODANESE CAMARGO (EXEQUENTE)

JOSE ROMUALDO SOBCZAK (EXEQUENTE)

LAURENTINO BLAZIO (EXEQUENTE)

JURACY ROCHA SANTOS (EXEQUENTE)

EDITE BLASIUS FRATA (EXEQUENTE)

THEREZINHA BLASIUS (EXEQUENTE)

SANDRA BLASIUS (EXEQUENTE)

MARIA LUCIA BLASIUS MORO (EXEQUENTE)

NEUSO BLASIUS (EXEQUENTE)

NAIR BLASIUS FRATA (EXEQUENTE)

SILVIO BLASIUS (EXEQUENTE)

VALDEMAR BLASIUS (EXEQUENTE)

LAZINHO SIQUEIRA FILHO (EXEQUENTE)

MARIO BLASIUS (EXEQUENTE)

MARIA HELENA COSTA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que o Processo nº 0004911-61.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0007072-44.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA OAB - MT3574-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA OAB - MT12572-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDI ROSANGELA HETZEL OAB - MT8244-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007072-44.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027753-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI (EXEQUENTE)

PAULO ROBERTO BRESCOVICI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (EXECUTADO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MIGUEL JOSE KALIX FERRO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar os exequentes para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041071-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007593-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da devolução da correspondência de ID 21286732 , no 

prazo de 5 dias, indicando, se for o caso, novo endereço.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051282-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA POLINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044497-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004294-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINA PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - EPP (REU)

 

Nos termos da CNGC/MT impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão elaborada pelo(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça de Id 21576354.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021261-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA GIOMBELLI DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033526-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GOULART DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043359-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043957-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TEIXEIRA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005469-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAJE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA (REU)

JOSE ANTONIO FELIX (REU)

 

Nos termos da CNGC/MT impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 
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a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão elaborada pelo(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça,de ID 22003395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043570-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO FELIPE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do aditamento, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039646-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ DA SILVA ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para, se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044297-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045123-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANA CORREA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1049978-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050855-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN KENNEDY SANTANA MARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051489-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGUES FREDERIGI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036447-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para, se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051702-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050729-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX RODRIGUEZ ALMARAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045794-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROBERTO GRAFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021681-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCELO RONDON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046651-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE PAULA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046630-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIO FRANCISCO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045066-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELMA FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação. Além disso, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, bem como, manifestar sobre o aditamento à inicial, no 

prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050118-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGRAZIELEM DE ARRUDA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045978-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISO GOMES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022794-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022794-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051842-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID JUNIOR DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037071-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037071-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050792-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 
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manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008678-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON SOARES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010419-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA JOAQUIM ASCHAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALEX ASCHAR ROSALIA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1010419-58.2020 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, vez que o holerite apresentado está 

desatualizado (mês de agosto de 2019, id. 30017435), ou recolher as 

custas iniciais de distribuição, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento (art. 321, parágrafo único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0032853-39.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0032853-39.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

EXECUTADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE 

MATO GROSSO Vistos. Intime-se a exequente para apresentar cálculo 

atualizado do valor do débito alegado, ressaltando que deve proceder à 

atualização da dívida até a data do pagamento realizado (ID 26953752), 

devendo ser descontado o valor pago, e havendo saldo remanescente, 

atualize-se até a data do cálculo, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo e mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo com as 

baixas e anotações devidas, até nova manifestação. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0023170-12.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO 10 LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE GASPARELO OAB - MT2693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUMELERO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIANO BERTUCINI OAB - MT5269-O (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT OAB - MT12055-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0023170-12 Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença de 

honorários sucumbenciais (id. 25771795, pág. 02/04 ) proceda-se as 

alterações necessárias, para constar como exequente Nelson José 

Gasparelo, e como executado Tumelero e Tumelero Ltda. - ME. Verifica-se 

que o cálculo apresentado pelo exequente (id. 25771796, pág. 04/05) está 

equivocado, vez que somou o valor da condenação (10% sobre o valor da 

causa atualizado) com a atualização do valor da causa para incluir as 

penalidades previstas no art. 523 do CPC. Assim, intime-se a parte autora 

para apresentar demonstrativo de débito atualizado, devendo atualizar o 

valor da causa para obter o valor da condenação, e somente sobre o 

valor da condenação incidir as penalidades previstas no art. 523 do CPC, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o 

credor, arquive-se o processo com as baixas e anotações devidas, até 

nova manifestação. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010254-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ARRUDA CAMPOS GOMES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART OAB - SP179755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RENATO LOPES VALENZUELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não 

foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057273-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO OAB - MT18222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES & NASRALA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057273-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA CLAUDIA DE MEDEIROS REU: SOARES & NASRALA LTDA - ME 

Visto. Cite-se a parte ré, com prazo de 15 dias, para cumprimento nos 

termos pedido na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se que, caso a parte requerida cumpra no prazo, ficará isenta 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse prazo, a 

parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% do valor da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, 
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dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros 

de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010296-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. P. S. (AUTOR)

A. L. A. P. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DE CARVALHO ARAUJO SIQUEIRA OAB - 904.411.091-87 

(REPRESENTANTE)

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/06/2020, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020374-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BELARMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FURTADO DA SILVA OAB - SP226618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JOSE DA PENHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020374-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE BELARMINO REU: CICERO JOSE DA PENHA Homologo a 

desistência do depoimento pessoal do autor/embargado. Após, volte-me 

concluso para sentença. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022137-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013721-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016879-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

SAULA RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016498-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018519-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1013735-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MOLINARI AVELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerida/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010116-71.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS OAB - MT5683-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE ANDRETTA MALDONADO OAB - MT14136-O (ADVOGADO(A))

BRENO POLITANO LANGE OAB - MT14321-O (ADVOGADO(A))

SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS OAB - MT9047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA PERUSSO OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT9689-O (ADVOGADO(A))

SOCRATES GIL SILVEIRA MELO OAB - MT2269-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de fls.777/779, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar a respeito do 

valor e, aceita a proposta de honorários apresentada, realizar o depósito 

dos valores correspondentes aos honorários periciais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0012209-27.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALI KHALIL ZAHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOCENTER COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

ISABEL BARBOSA FERREIRA (EXECUTADO)

EUNICE FARIAS FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Quanto ao pedido do credor, defiro a pesquisa pelo INFOJUD acerca 

de bens em nome da parte devedora. Em decorrência do sigilo fiscal, a 

resposta ficará guardada em pasta própria no gabinete. Em seguida, 

intime-se a parte exequente para se manifestar sobre elas, no prazo de 

cinco dias. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, intime-se ele 

pessoalmente (carta AR-MP), bem como por seu advogado (via Dje), para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

da ação (art. 485, § 1º do NCPC). Indefiro o pedido do exequente para 

oficiar a Jucemat, já que os documentos requeridos são públicos e podem 

ser solicitados diretamente por ele. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0032034-05.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO REAL FM LIMITADA (EXEQUENTE)

TV GAZETA LTDA (EXEQUENTE)

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO 

TECNOLOGICO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0032034-05.2012 Vistos. Considerando a adjudicação do automóvel 

Fiat Doblo ADV 1.8 Flex, Ano/modelo 2011/2012, Placa: NPH-8493, na 

Ação Trabalhista n.º 0000141-24.2015.5.23.0003, em tramite na 3ª Vara 

do Trabalho de Cuiabá, conforme noticiado através dos ids. 27039251, 

27039252 e 28996678, proceda-se a baixa através do sistema Renajud do 

referido automóvel. No mais, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo e 

mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo com as baixas e 

anotações devidas, até nova manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025824-69.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU TAVARES GOMES (EXECUTADO)

ALCIONE ITALO BALSANELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO OAB - MT5834-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0025824-69.2011 Visto. Sobre a criação e competência das varas 

bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 004/2008/CM, assim dispõe: 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 
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seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. Além disso, o 

TJMT já manifestou que a competência da vara especializada se estende 

ainda que em fase de cumprimento de sentença, confira-se: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO – “DECISUM” PROFERIDO ANTES DA 

CRIAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA - CUJO OBJETO É CONTRATO DE 

ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DIRETO AO USUÁRIO, 

COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - APLICABILIDADE DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – NÃO 

EXAURIMENTO DA QUESTÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ 

-CONFLITO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ. Nos termos 

do Provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura, em seu artigo 1º, 

I, § 1º, compete à Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá, processar e julgar os feitos relativos a operações realizadas por 

instituições financeiras, notadamente, em caso de alienação fiduciária, 

ainda que em fase de execução de sentença”. (TJMT - CC, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/03/2018, 

Publicado no DJE 06/03/2018). Negritei. Assim, remeta-se para 

redistribuição a uma dessas Varas competentes para apreciar o feito. 

Procedam-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009827-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GONCALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009827-14.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA DE LOURDES GONCALVES RODRIGUES REQUERIDO: 

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER Visto. 

Verifica-se que a parte autora direcionou a petição inicial para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital, todavia, o 

feito foi sorteado entre as Varas Cíveis, razão pela qual foi distribuído a 

esta Vara, assim, encaminhe-se para a devida redistribuição, mediante as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010393-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUJAN DE OLIVEIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010393-60.2020.8.11.0041. AUTOR: EUJAN 

DE OLIVEIRA DIAS REU: ENSERCON ENGENHARIA LTDA Visto. Verifica-se 

que a parte autora direcionou a petição inicial para a 1ª Vara Cível 

Especializada em Recuperação Judicial e Falência desta Capital, todavia, o 

feito foi sorteado entre as Varas Cíveis de Feitos Gerais, razão pela qual 

foi distribuído a esta Vara, assim, encaminhe-se para a devida 

redistribuição, mediante as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010675-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. R. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PINHEIRO RODRIGUES ALVES OAB - 052.345.131-81 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1010675-98.2020 Visto. Designo o dia 30.06.2020, às 10h:00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, intime-se a parte 

requerida para se manifestar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Defiro o pedido de prioridade processual, considerando a comprovação de 

ser a autora beneficiária da prioridade de tramitação, nos termos do art. 

1.048, I e II do NCPC. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, 

§3º, ambos do NCPC. Diante da urgência, que o caso requer, cumpra-se 

pelo plantão, servindo a cópia dessa decisão como mandado. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012410-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS OAB - DF31652 

(ADVOGADO(A))

MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA OAB - DF15816 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Autos nº. 1012410-74.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Juliana Borges Moura Pereira 

Lima em desfavor de Encomind Engenharia Ltda., visando o recebimento 

de R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais) referente a 

prestação de serviços decorrentes de suposto contrato verbal firmado 

entre as partes. Citado, o requerido apresentou contestação ID. 9067584, 

requerendo, sem sede de preliminar, a inépcia da inicial e impugnação à 

gratuidade da justiça. Impugnação ID. 9959827. A parte requerida pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide, conforme ID 11516095, enquanto a 

autora manifestou interesse na produção de prova testemunhal, conforme 

ID 15462720. Passo a sanear o feito. Quanto a preliminar de inépcia, 

verifica-se que a parte autora sustenta que firmou contrato verbal com o 

requerido, informando que irá fazer a sua comprovação através de 

testemunhas, juntando documentação que se monstra suficiente para dar 

início a demonstração do seu direito. A petição inicial válida é um requisito 

processual de validade. Neste sentido a lição de Fredie Didier Jr.: A 

inépcia, por exemplo, pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo 

após a contestação, mas não implicará indeferimento da petição, e, sim, 

extinção do processo sem análise do mérito. (...) As matérias que dão azo 

ao indeferimento da petição inicial são todas questões que não se 

submetem à preclusão, podendo ser conhecidas a qualquer tempo e grau 

de jurisdição. Com exceção da prescrição, todas são questões de ordem 

pública. (In Curso de Direito Processual Civil,7ª ed., V.I, pág. 376) No caso 
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dos autos, inexiste qualquer dos requisitos previsto do paragrafo único do 

artigo 295 do CPC desse modo, não há de se falar em inépcia da inicial. 

Assim REJEITO a preliminar. No que tange a impugnação à Justiça Gratuita, 

a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, aquele cuja 

situação econômica não lhe permite pagar as custas do processo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família. De acordo com a referida lei, 

para a parte gozar dos benefícios da assistência judiciária basta afirmar 

na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as 

custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, transferindo 

para a parte contrária a incumbência de provar a suficiência de recurso 

do requerente. No caso dos autos, o requerido não logrou êxito em rebater 

os documentos constantes nos autos, se restringindo em afirmar que 

haveria indícios da capacidade financeira do autor ao pagamento de 

custas, todavia, não juntou qualquer prova, somente afirmando que se irá 

receber R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil) teria condições 

em pagar custas, o que não demonstra a capacidade financeira do 

mesmo, visto que o direito da parte autora ainda é incerto. Por estes 

fundamentos, REJEITO a impugnação. No mais, o processo se encontra 

regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto 

controvertido, a comprovação da existência do contrato verbal firmado 

entre as partes e os seus termos. A prestação de serviços pela parte 

autora e a contraprestação por ela recebida. Considerando o que dispõe o 

art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 28/05/2020 

às 14:00 horas, para o depoimento pessoal da parte autora e da 

requerida, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol. Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009868-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYTA GOMES DE SOUSA OAB - MT27939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SABINO (REU)

GAZETA DIGITAL (REU)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009868-78.2020 Visto. Recebo a emenda de id. 30026215. 

Proceda-se a alteração do valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Com Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Edson José de Almeida em desfavor de Gazeta 

Digital Ltda., Google Brasil Internet Ltda. e Welington Sabino, afirmando que 

as requeridas mantem em seu site a imagem do autor, com a notícia de 

cunho calunioso que ele é foragido do Estado do Paraná por crime de 

estelionato, ressalta que apenas foi conduzido à delegacia, e que o 

processo criminal já foi extinto, não havendo motivo da imagem e a notícia 

permanecerem nos sites da requeridas. Narra que a reportagem alcançou 

repercussão geral e a abalou sua vida moral, profissional e familiar. 

Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja determinado aos 

requeridos que providenciem a imediata retirada do nome do autor junto a 

página noticiada na internet, sob pena de multa. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

por não vislumbrar a urgência do pedido, vez que a citada notícia circulou 

em fevereiro de 2013 (id. 29877386) e o autor tomou conhecimento do fato 

na mesma época, tanto que notificou a requerida, Google Brasil, para a 

retirada da notícia, que o notificou extrajudicialmente em setembro de 2014 

sobre a impossibilidade de exclusão da mesma (id 29877382), entretanto, 

a demanda foi ajuizada apenas agora, e a repercussão que o autor 

pretende evitar está prejudicada. Nesse contexto, ausentes os requisitos 

do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência formulado pelo autor. Designo o dia 03.06.2020, às 10h30min 

para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

[1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007873-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. D. M. A. (AUTOR(A))

M. C. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

ANANDA SOUZA DUARTE OAB - MT19620-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA OAB - MT7276-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007873-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): K. 

G. D. M. A., M. C. S. D. A. REU: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE 

DE EMPREENDIMENTOS LTDA Indefiro o pedido de impugnação feita a 

oitiva das testemunhas, vez que apesar de não ter constado na petição 

que arrolou as testemunhas, estas foram trazidas à audiência 

independente de intimação pela parte autora, não resultando em nulidade, 

pois o cumprimento da exigência de comprovante de intimação nos autos 

só seria necessário se as testemunhas não tivessem comparecido e a 

parte autora quisesse a redesignação da audiência com a intimação 

destas pelo poder judiciário ou pela própria parte autora, revelando 

ausência de prejuízo a parte ré a falta de menção na petição de que estas 

seriam trazidas independente de intimação. Concedo o prazo de 10 (dez) 

dias para juntada de carta de preposição. Homologo a desistência da oitiva 

das testemunhas e informantes da autora. Dou por encerrada a instrução. 

DEFIRO a apresentação das razões finais, no prazo comum de 10 (dez) 

dias. Após, volte-me concluso para sentença. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1028752-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUR DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028752-92.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AZUR DE MOURA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Vistos. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor 

depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036034-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO SANCHES FLORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036034-84.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE LOURENCO SANCHES FLORES EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância 

com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014349-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE RAMON BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ELIAS DA CUNHA OAB - MT12086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA ANDREOZZI CARNEVALE OAB - SP216384-O (ADVOGADO(A))

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070-O (ADVOGADO(A))

HAROLDO DEL REI ALMENDRO OAB - SP150699-O (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - MT257907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0014349-38.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALAIDE RAMON BEZERRA EXECUTADO: SOCOPA-SOCIEDADE 

CORRETORA PAULISTA S/A Vistos. Considerando o trânsito em julgado 

do Recurso que deu origem ao presente cumprimento provisório, converto 

esse em cumprimento de sentença definitivo. Assim, diante do pagamento 

voluntário e da concordância com o valor depositado, defiro o pedido de ID 

30037589, expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento de 

toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela executada. Translade-se cópia 

desta sentença ao feito originário (cód. 804599). Após, arquive-se com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029702-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029702-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEOVA PAULO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. JEOVA PAULO DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c pedido de danos morais 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 19/03/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de danos morais, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo 

preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, a falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo, irregularidade na representação processual, 

bem como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro e impugna o pedido de justiça 

gratuita. No mérito alega a não comprovação do nexo causal, invalidez do 

boletim de ocorrência, a inexistência de prova da invalidez, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, discorre 

sobre a prova pericial, impossibilidade de condenação em danos morais, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, informa interesse no 

depoimento pessoal do autor, bem como discorre quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28856535). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 29946680. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 
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indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Impugna os documentos juntados, alegando para tanto que a 

assinatura constante em um deles está ilegível. Entretanto, esta 

argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que o RG do autor não foi o único documento 

comprobatório trazido aos autos, pelo que rejeito a preliminar levantada. 

Quanto à alegação de ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil 

estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a 

regular tramitação, vejamos: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo 

que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) A parte ré ainda impugna o 

pedido de justiça gratuita apresentado pela autora, alegando que esta não 

comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado 

contratado para efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece 

prosperar, vez que dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, 

através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade 

judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o 

impugnante não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser 

mantida a benesse. A propósito: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E 

VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA 

QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR 

DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM 

QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL 

DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...]. (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas 

considerações, rejeito a preliminar de impugnação à concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, ré alega a invalidez do boletim 

de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) A ré alega a 

inexistência de prova da invalidez permanente. Tem-se nos autos que fora 

realizada audiência de conciliação, na qual fora juntado o termo de 

audiência, bem como laudo pericial médico comprovando a existência de 

lesões decorrentes de acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve 

o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 19/03/2019. Assim, a perícia médica judicial concluiu que 

JEOVA PAULO DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial 
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incompleta do membro inferior direito de leve intensidade avaliada em 25%, 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

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

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

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

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com a 

autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação ao pedido de danos morais, é certo 

que a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de 

dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à 

intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 

5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a 

via administrativa possui regulamentação própria disposta em lei 

específica, o que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034187-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034187-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARTA SILVA DE OLIVEIRA REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARTA SILVA DE OLIVEIRA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 04/09/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença do seguro obrigatório, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, alegado a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa e a falta de interesse de 

agir em razão do pagamento em sede administrativa. No mérito alega a 

inexistência de obrigação de pagamento residual, discorre sobre 

pagamento em sede administrativa, impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 28825551). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, à 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 29300700. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu à demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão do pagamento em sede administrativa, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ” ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 04/09/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MARTA SILVA DE OLIVEIRA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito de média intensidade avaliada em 

50%, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

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

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

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

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 
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cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), conforme ID 22301974, logo faz jus ao valor remanescente de 

R$ 2.363,50 (dois mil e trezentos e sessenta e três reais e cinquenta 

centavos). Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

já descontando o valor pago administrativamente, totalizando assim a 

quantia de R$ 2.363,50 (dois mil e trezentos e sessenta e três reais e 

cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010876-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE CORREIA (EXEQUENTE)

WESLEY PATRICK CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010876-27.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FLAVIANE CORREIA, WESLEY PATRICK CORREIA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor 

depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013219-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOROTEU MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013219-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO DOROTEU MARTINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016795-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO BUENO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016795-94.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HUGO BUENO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença 

e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020022-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUILHERME RODENAS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020022-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS GUILHERME RODENAS SILVA REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. CARLOS GUILHERME RODENAS 

SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito em 01/09/2017, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, alegado a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo e a falta de 

interesse de agir em razão do pagamento em sede administrativa. No 

mérito alega a inexistência de obrigação de pagamento residual, discorre 

sobre pagamento em sede administrativa, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 28830124). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão do pagamento 

em sede administrativa, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO 

DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. Prescrição. 

Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data do 

pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de Carência 

de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, não cabe 

falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da requerente ter 

recebido, administrativamente, valor que a seguradora recorrente 

entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear o que 

supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores recebidos 

administrativamente. (...)”(TJ-BA – APL: 05028180820158050039, Relator: 

José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/03/2018) (grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 01/09/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que CARLOS GUILHERME RODENAS SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de intensa intensidade avaliada em 75%, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do cotovelo direito de intensa intensidade 

avaliada em 75%, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura torácica de leve intensidade avaliada em 25%, bem como 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura pélvica de 

residual intensidade avaliada em 10%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). Neste caso, a 

perícia médica realizada atestou 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito, bem como 75% de invalidez 

permanente parcial incompleta do cotovelo direito, além disso, 25% de 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura torácica, como 

também, 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

pélvica, devendo estas serem calculadas sobre o percentual para os 

membros lesados, ou seja, 75% de 70%, 75% de 25%, 25% de 100% e 

10% de 100%. Sendo assim: a) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). b) 25% de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse 

valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos). c) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), entretanto o autor faz 

jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta 

e cinco reais). d) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é 

igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), entretanto o autor faz 

jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais). Totalizando assim a quantia de R$ 14.343.25 (quatorze mil e 

trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos). Todavia, a 

parte autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor R$ 

4.893,75 (quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos), conforme ID 25494183, logo faz jus ao valor remanescente de 
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R$ 9.449,50 (nove mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta 

centavos). Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

já descontando o valor pago administrativamente, totalizando assim a 

quantia de R$ 9.449,50 (nove mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017138-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CINTAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017138-90.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SIMONE CINTAS COSTA REQUERIDO: BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017718-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALTO ARAUJO PIRES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017718-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIVALTO ARAUJO PIRES JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031226-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN WILLIAN FUZZI SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031226-36.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CRISTIAN WILLIAN FUZZI SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Comunique-se o Ministério Público. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022749-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. R. (AUTOR(A))

VANDA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022749-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): F. 

D. S. R., VANDA RODRIGUES DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância 

com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerida. 

Comunique-se o Ministério Público. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021797-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GARCIA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021797-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN GARCIA GONCALVES DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034167-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLENYR EVELLYN PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034167-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELLENYR EVELLYN PEREIRA SILVA REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ELLENYR EVELLYN PEREIRA 

SILVA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito em 26/11/2017, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, alegado a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo e a falta de 

interesse de agir em razão do pagamento em sede administrativa. No 

mérito alega a inexistência de obrigação de pagamento residual, discorre 

sobre pagamento em sede administrativa, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 28827275). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, à 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 29907438. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão do pagamento 

em sede administrativa, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO 

DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. Prescrição. 

Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data do 

pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de Carência 

de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, não cabe 

falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da requerente ter 

recebido, administrativamente, valor que a seguradora recorrente 

entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear o que 

supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores recebidos 

administrativamente. (...)”(TJ-BA – APL: 05028180820158050039, Relator: 

José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/03/2018) (grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 26/11/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que ELLENYR EVELLYN PEREIRA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura facial de 

média intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 
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§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). Neste caso, a 

perícia médica realizada atestou 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura facial, devendo esta ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 100%. Desse modo, 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta 

reais). Todavia, a parte autora alega ter recebido pagamento administrativo 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), 

conforme ID 26930997, logo faz jus ao valor remanescente de R$ 3.375,00 

(três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

já descontando o valor pago administrativamente, totalizando assim a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019155-05.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CENI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FRANCINE ALVES DE HERRERIA E SOUZA OAB - MT9204-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLHAR DIRETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT6366-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DA COSTA OAB - MT20362-O (ADVOGADO(A))

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700-O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES OAB - MT4659-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0019155-05.2008 Vistos. As partes informam através do id. 26001325 

que firmaram acordo. Desse modo, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, julgo extinta esta fase de cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 513 c/c 924, inciso III do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039127-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELITO DA PAIXAO FERREIRA PORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039127-89.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CELITO DA PAIXAO FERREIRA PORTO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032979-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON EDERSON SILVA SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032979-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSON EDERSON SILVA SANCHES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o 

valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030908-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILO ALBERTO DE ARAUJO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030908-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALCILO ALBERTO DE ARAUJO BASTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ALCILO ALBERTO DE ARAUJO 

BASTOS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c pedido de danos morais em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 07/04/2019, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o 

pagamento a título de danos morais, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 

pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 29064718). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 29942869. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 07/04/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que ALCILO ALBERTO DE 
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ARAUJO BASTOS apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

pé direito de intensa intensidade avaliada em 75%, bem como invalidez 

permanente parcial incompleta da mão direita de leve intensidade avaliada 

em 25%, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

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

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

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

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). Neste caso, a 

perícia médica realizada atestou 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito, bem como 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta da mão direita, devendo estas serem calculadas sobre o 

percentual para os membros lesados, ou seja, 75% de 50% e 25% de 

70%, respectivamente. Sendo assim: a) 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 5.062,50 

(cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos). b) 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse 

valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Totalizando assim a quantia de R$ 7.425,00 (sete mil 

quatrocentos e vinte e cinco reais). A ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 228 de 828



DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030529-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL BRUNO DA CONCEICAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MANOEL BRUNO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 17/05/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 

pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 29064724). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 30083411. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 
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conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 17/05/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que MANOEL BRUNO DA 

CONCEIÇÃO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior direito de média intensidade avaliada em 50%, permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

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

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

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

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). A ré alega a 

invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 
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entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041076-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041076-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELOISA RODRIGUES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. HELOISA RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 21/07/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, inépcia da inicial por falta de documentação indispensável e a 

falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não comprovação do 

nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, impossibilidade de 

condenação em danos morais, proporcionalidade do pagamento conforme 

a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem 

como discorre quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 29064704). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a parte 

requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 30086180. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado A parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o 

argumento de que há ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação, contudo, RG e CPF, assim como o local do acidente 

podem ser verificados através da própria inicial, bem como dos 

documentos que a acompanharam. Em relação a identificação do veículo, 

tal documentação não se mostra essencial à propositura da ação, 

bastando a parte demostrar o nexo causal entre o fato e os danos 

sofridos, pelo que rejeito a preliminar invocada. Quanto à alegação de falta 

de interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

esta não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 
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de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, a ré alega a 

inexistência de prova da invalidez permanente. Tem-se nos autos que fora 

realizada audiência de conciliação, na qual fora juntado o termo de 

audiência, bem como laudo pericial médico comprovando a existência de 

lesões decorrentes de acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve 

o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/07/2019. Assim, a perícia médica judicial concluiu que 

HELOISA RODRIGUES DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura facial de média intensidade avaliada em 50%, 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

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

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

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

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 50% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais). A ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 
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seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041435-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO AGUERO RIQUELME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041435-64.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LAZARO AGUERO RIQUELME EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o 

valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022137-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022137-91.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAN DA SILVA BARBOSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000834-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO GREGORIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000834-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DARIO GREGORIO DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038239-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE FRANCA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038239-86.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DANIELA DE FRANCA BENEVIDES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034131-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034131-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO AMARAL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. RODRIGO AMARAL, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c pedido de danos morais em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 27/02/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de danos morais, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo 

preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo e a falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da 

invalidez, não comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de 

ocorrência, impossibilidade de condenação em danos morais, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

29064700). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 29909056. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 27/02/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que RODRIGO AMARAL 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do dedo do pé direito 

de intensa intensidade avaliada em 75%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do dedo do pé 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 10%. Desse modo, 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 1.012,50 (mil e 
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doze reais e cinquenta centavos). A ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos) 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014860-46.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ADIR CAPELARI DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI PAULO MARTINS ABRACOS OAB - MT11755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO AURELIO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DIOGO RODRIGUES DA CUNHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Augusto Adir Capelari dos Santos ajuizou Ação de Indenização por 

Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito em desfavor de Diogo 

Rodrigues da Cunha e Flávio Aurélio de Oliveira, todos devidamente 

qualificados nos autos, alegando que no dia 21/07/2012, por volta das 

19horas, o réu Diogo conduzia o veículo GM/Corsa Wind, placa JZS 7979, 

de propriedade do réu Flávio, em alta velocidade pela Rua Joaquim 

Murtinho e sem respeitar o quebra-molas, atingiu o veículo do autor, 

VW/Gol, placa JZE 6159, e foragiu sem prestar qualquer assistência. 

Aduz que, segundo informações de testemunhas, na ocasião do acidente 

o condutor do veículo (Diogo) apresentava sinais de embriagues, inclusive 

com dificuldade se manter em pé. Requer a procedência da demanda para 

que os réus sejam condenados ao pagamento de R$ 7.225,00 a título de 

dano material causado no veículo, e R$ 20.000,00 de indenização pelos 

danos morais sofridos pelo autor, além das verbas de sucumbência. O réu 

Diogo apresenta contestação (Id. 26738386), aduzindo que o requerido 

trafegava em sua preferencial e o veículo do autor, conduzido por uma 

mulher, atravessou abruptamente a via, sem observar o trânsito, vindo, 

assim, a colidir com o veículo do réu. Requer a improcedência do pedido, 
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com a condenação da autora nas verbas sucumbenciais. O corréu Flávio, 

por seu curador especial, também apresenta defesa (Id. 26738498), 

levantando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, assevera que a 

responsabilidade pelo acidente é do réu Diogo e que não pode ser 

responsabilizado apenas por ser proprietário do veículo. Requer o 

acolhimento da preliminar ou a improcedência da demanda. Réplica no 

arquivo de Id. 26738502. No arquivo de Id. 26738522 consta decisão 

saneadora, onde foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pelo réu Flávio, e deferida a produção de prova oral. Audiência de 

instrução e julgamento foi realizada (Id. 27311236). Razões finais das 

partes constam nos arquivos de Ids. 28208373, 28297311 e 28379818. É 

o relatório. Decido. O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2020 

do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por Acidente de 

Trânsito ajuizada por Augusto Adir Capelari dos Santos em desfavor de 

Diogo Rodrigues da Cunha e Flávio Aurélio de Oliveira. Pois bem. Em sede 

de responsabilidade civil, cumpre estabelecer inicialmente as disposições 

legais aplicáveis à espécie, a começar pelo artigo 186 do CC, confira-se: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência o ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, do mesmo diploma, 

estabelecer que Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a configuração do ilícito civil é 

indispensável a prática de ato lesivo, com culpa ou dolo. Além do ato 

lesivo, é indispensável que do mesmo resulte dano material ou moral ao 

ofendido, sendo que o terceiro elemento caracterizador do ilícito civil é o 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Apenas 

se restarem evidenciados esses três elementos é que surgirá o dever de 

indenizar. Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe: “Art. 

28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, 

dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 

trânsito”. Extrai-se do Boletim de Ocorrência a seguinte informação (Id. 

26738346, fl. 23): “ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES DE PLANTÃO 

FORAM ACIONADO PELO CIOSP, PARA ATENDIMENTO OCORRÊNCIA DE 

ACIDENTE DE TRANSITO, NATUREZA COLISÃO. NO LOCAL COLHEMOS 

INFORMAÇÕES DO CONDUTOR DO VW/GOL E DA TESTEMUNHA. 

SEGUNDO INFORMAÇÕES DA TESTEMUNHA SR. GLAUCIO RODRIGO 

GAUER, O VEÍCULO GM/CORSA, TRAFEGAVA PELA RUA JOAQUIM 

MURTINHO EM ALTA VELOCIDADE, PATROLOU O REDUTOR DE 

VELOCIDADE, COLIDINDO COM O VEÍCULO VW/GOL, AO PERCEBER A 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, O CONDUTOR DO VEÍCULO CORSA 

FORAGIU DO LOCAL. SEGUNDO INFORMAÇÕES DO CONDUTOR DO 

VEÍCULO VW/GOL, ELE NÃO VIU O VEÍCULO CORSA, ENTROU NA RUA 

JOAQUIM MURTINHO, QUANDO OUVIU O BARULHO NA LATERAL DIREITA 

DO SEU VEÍCULO. AS PASSAGEIRAS DO VEÍCULO VW/GOL, SRA. MARIA 

DOS SANTOS LIMA E SRA GERALDA FERREIRA LIMA, FORAM 

SOCORRIDAS AO PSM DE CUIABÁ”. (Sic). Negritei. No depoimento 

pessoal prestado pelo réu Diogo, ele afirmou que estava dirigindo o carro 

envolvido no acidente, mas que não se lembra da dinâmica dos fatos, vez 

que nessa época tinha problema com alcoolismo, inclusive, nesta época 

estava fazendo tratamento psicológico, tomando remédio, e foi reformado 

na polícia militar devido ao citado problema. Afirmou ainda que no dia do 

acidente havia consumido bebida alcoólica na casa de sua genitora (Ids. 

27312199 e 27312200). Resta comprovado que o réu Diogo dirigia o 

veículo em alta velocidade (boletim de ocorrência, presunção de 

veracidade) e embriagado (presunção relativa de culpa), conforme 

elencado pela parte autora na inicial e confessado pelo réu em audiência, 

sendo assim, seu comportamento comprometeu a segurança de terceiros, 

assumindo o risco, e o requerido não conseguiu comprovar a culpa 

exclusiva do autor (art. 373, II, CPC). Consequentemente, comprovada a 

culpa da parte ré, o nexo e o dano, ela está obrigada a indenizar a parte 

autora os prejuízos suportados. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ. 

ATROPELAMENTO EM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE. INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SE A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE NA 

CALÇADA OU À MARGEM DA CALÇADA, AO BORDO DA PISTA DE 

ROLAMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Em relação à 

responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se haver 

verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e as 

normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no 

trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro. A responsabilidade 

extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos 

termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só 

tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado 

prejuízos, de ordem material ou moral. E, para o específico propósito de se 

identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que 

atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os 

comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos 

nas normas de trânsito, especificadas no CTB. 2. A inobservância das 

normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a 

caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento 

representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito 

na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, 

contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente, no 

caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório 

operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma 

excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da 

vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força 

maior. 3. Na hipótese, o ora insurgente, na ocasião do acidente em 

comento, em local de pouca luminosidade, ao conduzir sua motocicleta em 

estado de embriaguez (o teste de alcoolemia acusou o resultado de 0,97 

mg/l - noventa e sete miligramas de álcool por litro de ar) atropelou a 

demandante. Não se pôde apurar, com precisão, a partir das provas 

produzidas nos autos, se a vítima se encontrava na calçada ou à margem, 

próxima da pista. 3.1 É indiscutível que a condução de veículo em estado 

de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado 

e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool 

compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos 

reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor 

subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na 

percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos 

sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; 

entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de 

forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais 

agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por 

determinação legal (§ 2º do art. 29 do CTB), merece maior proteção e 

cuidado dos demais. 3.2 No caso dos autos, afigura-se, pois, inarredável 

a conclusão de que a conduta do demandado de conduzir sua motocicleta 

em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, 

revela-se absolutamente idônea à produção do evento danoso em exame, 

consistente no atropelamento da vítima que se encontrava ou na calçada 

ou à margem, ao bordo da pista de rolamento, em local e horário de baixa 

luminosidade, após a realização de acentuada curva. Em tal circunstância, 

o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a 

inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma 

jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência 

em relação à qual não obteve êxito. 4. Recurso especial improvido. (STJ, 

REsp 1749954/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)”. Convém registrar que o 

réu Flávio responde solidariamente pelos danos causados em acidente, 

conforme bem exposto na decisão saneadora (Id. 26738522). A parte 

autora pleiteia o pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.225,00, e 

apresenta dois orçamentos (Id. 26738347 e 26738348) que são 

suficientes a demonstrar a existência dos danos materiais alegados, 

mesmo porque a parte requerida não anexou aos autos orçamento que 

pudesse demonstrar o excesso do valor, ônus que lhes incumbia para 

contraditar a quantia obtida pela parte requerente, sendo devido o valor 

pleiteado, ou seja, R$ 7.225,00. Com relação à indenização por danos 

morais, é certo que esta passou a constituir garantia constitucional (art. 

5º, V e X, CF), com finalidade dúplice, devendo ser considerado tanto o 

aspecto compensatório à vítima quanto o punitivo ao causador do dano, 

desestimulando-o à prática de atos semelhantes. Todavia, na hipótese dos 

autos, ausente prova da caracterização do dano extrapatrimonial, visto 

que inexiste nos autos qualquer prova de que a parte autora sofreu 

qualquer dano corporal, mesmo que leve ou abalo psicológico incomum, 

não prosperando o pedido neste ponto. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização por Ato 

Ilícito causado por Acidente de Trânsito, ajuizada por Augusto Adir 

Capelari dos Santos em desfavor de Diogo Rodrigues da Cunha e Flávio 

Aurélio de Oliveira, para condenar os réus ao pagamento para a parte 

autora de R$ 7.225,00 (sete mil duzentos e vinte e cinco reais) a título de 

dano material – conserto do veículo, que deverá ser corrigido pelo INPC e 
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acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir 

do evento danoso (21/07/2012). Considerando a sucumbência recíproca, 

condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% 

sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

NCPC, contudo, fica a cota parte do autor suspensa a exigibilidade, por 

ser beneficiário da gratuidade da justiça (Id. 26738352). Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006702-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI YOSEF GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

HAVA ELYSSA GOMES DE SOUZA CAMARGO OAB - 738.216.831-04 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Observa-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora. Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as 

anotações e baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005201-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBERDAN JACINTO MACHADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para apresentar 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira ou efetuar o 

pagamento das custas e taxa judiciária, no prazo de quinze dias, todavia, 

manteve-se inerte. É o relatório. Decido. O artigo 290 do Código de 

Processo Civil determina que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No 

caso dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, sendo 

que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Posto 

isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da 

determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018158-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY GALVAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018158-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JHONY GALVAO MARTINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JHONY GALVÃO MARTINS, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c pedido de 

danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 03/04/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito alega a inadimplência do proprietário, a 

inexistência de prova da invalidez, não comprovação do nexo causal, 

invalidez do boletim de ocorrência, impossibilidade de condenação em 

danos morais, proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da 

lesão, impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 29064708). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 30097565. 

É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A parte ré alega a necessidade de 

adequação do valor da causa, vez que a autora atribuiu a demanda o 

valor do teto máximo do seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o 

valor máximo indenizável ao segmento corporal afetado. Contudo, esta 

alegação não merece prosperar, isto porque o segurado, em regra, não 

sabe quanto receberá, sendo que tal quantificação depende de laudo 

pericial que ocorre no decorrer do processo, sendo perfeitamente 

possível atribuir valor meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar 

levantada. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL 

DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 
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CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação 

não prospera, pois é entendimento pacífico que a inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever 

de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: 

Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – 

INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – 

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo 

DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio 

do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a 

título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho 

desempenhado pelo patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Alega ainda a 

inexistência de prova da invalidez permanente. Tem-se nos autos que fora 

realizada audiência de conciliação, na qual fora juntado o termo de 

audiência, bem como laudo pericial médico comprovando a existência de 

lesões decorrentes de acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve 

o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/04/2019. Assim, a perícia médica judicial concluiu que 

JHONY GALVÃO MARTINS apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito de leve intensidade avaliada em 25%, permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

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

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

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

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). A ré alega a 

invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 
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TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050776-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABYANNY KARREN DA SILVA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EREONICE SEBASTIANA DA SILVA (REQUERIDO)

RICARDO LUCAS MORAES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que foi determinada a intimação da parte autora para 

emendar a inicial quanto ao esclarecimento dos fatos, atribuir valor de 

indenização por dano moral e apresentar documentos que comprovem a 

hipossuficiência e outros, todavia, manteve-se inerte. É o relatório. Decido. 

A parte autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe 

competia, assim, o indeferimento da petição inicial é de rigor, diante da 

ausência de interesse da parte, bem como pelo descumprimento da ordem 

judicial. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso, a parte autora, 

apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para 

sanar a irregularidade apontada, sendo que o indeferimento da petição 

inicial se impõe. Ressalte-se que neste caso somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte é obrigatória 

apenas nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Posto isso, 

não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da determinação 

judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c 330, IV, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem condenação 

em honorários, ante a ausência de citação da parte requerida. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004942-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para apresentar 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira ou efetuar o 

pagamento das custas e taxa judiciária, no prazo de quinze dias, todavia, 
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manteve-se inerte. É o relatório. Decido. O artigo 290 do Código de 

Processo Civil determina que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No 

caso dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, sendo 

que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Posto 

isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da 

determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029882-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILFRIDO PEREIRA BRIZUELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029882-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILFRIDO PEREIRA BRIZUELA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WILFRIDO PEREIRA BRIZUELA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 17/04/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 

pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 29063488). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 29854447. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 
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ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 17/04/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que WILFRIDO PEREIRA 

BRIZUELA apresenta invalidez permanente parcial completa do 5º dedo da 

mão esquerda avaliada em 100%, permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 100% de invalidez permanente parcial completa do 5º dedo da 

mão esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 100% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 100% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). A ré alega a invalidez 

do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar 

que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim 

de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO 

MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E 

AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência 

probatória do Boletim de Ocorrência, quando satisfatoriamente 

demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo o conjunto 

probatório colacionado, com a demonstração do noticiado acidente e do 

dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório 

DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao grau de 

invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 
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danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045999-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MARQUES DAMACENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que foi determinada a intimação da parte autora para 

regularizar a representação processual, vez que não apresentou 

procuração, todavia, manteve-se inerte. É o relatório. Decido. A parte 

autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe competia, qual 

seja regularizar a representação processual, assim, o indeferimento da 

petição inicial é de rigor, diante da ausência de interesse da parte, bem 

como pelo descumprimento da ordem judicial. O artigo 321, do Novo Código 

de Processo Civil estabelece: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso, a parte autora, apesar de devidamente intimada, 

não adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, 

sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ressalte-se que 

neste caso somente a intimação do advogado é suficiente, pois a 

intimação pessoal da parte é obrigatória apenas nas hipóteses dos itens II 

e III do artigo 485 do NCPC. Posto isso, não existindo justa causa a 

legitimar o descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição 

inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I c/c 330, IV, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários, ante a 

ausência de citação da parte requerida. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013045-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID DA SILVA MEIRELES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, 

conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. Não há falar em suspensão do 

feito, vez que, havendo inadimplência, poderá ser iniciada a fase de 

cumprimento de sentença. Certifique-se o trânsito em julgado, após 

arquive-se o processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023289-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RAIMUNDO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Antônio Marcos Alves da Mata ajuizou Ação de Indenização de 

Danos Estéticos, Materiais e Morais c/c Lucro Cessante em desfavor de 

Edson Raimundo de Souza, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando o autor que no dia 16/02/2014 pilotava a moto Honda CG150 FAN 

ESI, placa NPK-5777, na Avenida Dom Orlando Chaves, sentido ao Bairro 

Parque do Lago, e tentou fazer uma manobra quando foi surpreendido 

pela moto JTA/SUZUKI GSX 750F, placa DOP-1002, conduzida pelo réu em 

sentido contrário. Narra que o requerido não possui Habilitação da 

Categoria (A) de Moto, ou seja, que ele estava ainda pilotando uma 

motocicleta sem a devida permissão, e acidente ocasionado por culpa do 

requerido resultou em diversos prejuízos ao autor tanto na ordem material, 

quanto moral. Requer a procedência da demanda para que o réu seja 

condenado a indenizar o autor as despesas de tratamento já havidas e as 

que se fizeram necessárias até a completa recuperação, incluindo-se as 

referentes a cirurgias plásticas, próteses estéticas, medicamentos, 

tratamento ambulatorial, exames, consultas médicas, medicamentos e 

outros; indenizar os lucros cessantes correspondente ao período de 

inatividade, sendo desde a data do acidente até o fim da convalescença; 

ao pagamento de pensão vitalícia corresponde ao grau de redução da 

capacidade profissional ou incapacidade total experimentada pela vítima; a 

indenizar o dano moral sofrido pelo autor, no valor de R$ 100.000,00, além 

das verbas de sucumbência. O réu apresenta contestação (Id. 10451415), 

aduzindo que a culpa do acidente foi exclusivamente do autor, vez que 

tentou realizar manobra em lugar proibido. Requer a improcedência do 

pedido, com a condenação da parte autora nas verbas sucumbenciais. 

Formula pedido contraposto de condenação do autor, nos danos sofridos 

pelo réu, no valor de R$ 17.312,00. Réplica no arquivo de Id. 10780038. 

Instadas as partes a especificarem as provas (Id. 11178290), apenas a 

parte autora se manifestou, informando que não tem nenhuma testemunha 

para apresentar, mas requereu seu depoimento pessoal (Id. 11512798). É 

o relatório. Decido. O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2020 

do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Primeiramente, indefiro o pedido do 

autor de depoimento pessoal, até porque compete às partes pedir o 

depoimento uma das outras, assim, não tendo as partes interesse na 

produção de outras provas, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação de 

Indenização de Danos Estéticos, Materiais e Morais c/c Lucro Cessante 

ajuizada por Antônio Marcos Alves da Mata em desfavor de Edson 

Raimundo de Souza. Pois bem. Em sede de responsabilidade civil, cumpre 

estabelecer inicialmente as disposições legais aplicáveis à espécie, a 

começar pelo artigo 186 do CC, confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência o ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 

927, do mesmo diploma, estabelecer que Aquele que, por ato ilícito (art. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a 

configuração do ilícito civil é indispensável a prática de ato lesivo, com 

culpa ou dolo. Além do ato lesivo, é indispensável que do mesmo resulte 

dano material ou moral ao ofendido, sendo que o terceiro elemento 

caracterizador do ilícito civil é o nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Apenas se restarem evidenciados esses três 

elementos é que surgirá o dever de indenizar. O Código de Trânsito 

Brasileiro assim dispõe: “Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter 

domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis 
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à segurança do trânsito. Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, 

em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: I - ao sair da via pelo 

lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e 

executar sua manobra no menor espaço possível; II - ao sair da via pelo 

lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha 

divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com 

circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma 

pista de um só sentido. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança 

de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, 

aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual 

vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Art. 39. Nas 

vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto 

determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais 

apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de 

segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das 

condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas”. 

Extrai-se do Boletim de Ocorrência a seguinte informação (Id. 10451641): 

“A EQUIPE DESTA DELEGACIA COMPOSTA PELO IPC JULIO FABIO, FOI 

ACIONADA VIA RÁDIO PELO CIOSP PARA ATENDER OCORRÊNCIA DE 

TRÂNSITO DE NATUREZA COLISÃO E CHEGANDO AO LOCAL, ONDE 

FAZIA-SE PRESENTE UMA VTR/PM 6197, CONSTATAMOS QUE A PISTA 

ESTA MOLHADA DEVIDO AS FORTE CHUVAS (PORÉM O CONDUTOR DO 

V2/SUZUKI NO MOMENTO DO FATO, A PISTA ESTAVA SECA SENDO QUE 

A CHUVA COMEÇOU LOGO APÓS A COLISÃO NO MOMENTO DO 

SOCORRO DAS VÍTIMAS), SINALIZA E ILUMINADA. VERIFICAMOS QUE O 

V1/MOTO HONDA TRAFEGAVA PELA AV. DOM ORLANDO CHAVES 

SENTIDO BAIRRO PARQUE DO LADO, QUANDO ENFRENTE AO HOSPITAL 

METROPOLITANO, TENTOU FAZER MANOBRA DE CONVERSÃO À SUA 

ESQUERDA PARA ADENTRAR NO PÁTIO DA CITADA UNIDADE DE SAUDE, 

PORÉM TAL MANOBRA FOI IRREGULAR, HAJA VISTO QUE NO LOCAL 

ESTÁ SINALIZADO COM FAIXA DUPLA CONTINUA, QUANDO O V1/MOTO 

HONDA REALIZAVA A CONVERSÃO O V2/MOTO SUZUKI QUE 

TRAFEGAVA PELA AV. DOM ORLANDO CHAVES SENTIDO AO BAIRRO 

DA MANGA (SENTIDO OPOSTO AO V1/MOTO HONDA), VEIO A COLIDIR 

CONTRA O V1/MOTO HONDA. A COLISÃO OCASIONOU DANOS 

MATERIAIS EM AMBOS OS VEÍCULOS E LESÕES EM SEUS CONDUTORES 

SENDO AMBOS SOCORRIDOS AO PSM DE VARZEA GRANDE, ONDE O 

CONDUTOR DO V1/MOTO HONDA PERMANECEU INTERNADO DEVIDO AS 

FRATURAS E DEMAIS LESÕES SOFRIDAS E O CONDUTOR DO V2/MOTO 

SUZUKI FOI TRANSFERIDOS AO HOSPITAL SANTA ROSA.” (Sic). Negritei. 

Consta também no laudo pericial da POLITEC a seguinte conclusão (Id. 

10451718): “O Perito, baseado nos vestígios materiais encontrados no 

local, entende que, antes da colisão: V1 – motocicleta Suzuki estava 

trafegando Av. Dom Orlando Chaves, no bairro Cristo Rei, nas 

proximidades do Hospital Metropolitano, no sentido bairro centro com 

velocidade de aproximadamente 66,6 Km/h no momento antes da colisão. 

Após a colisão com a motocicleta Suzuki tombou sobre sua lateral 

esquerda e deslizou até a posição de repouso. Vide croqui. O veículo V2 

– motocicleta Honda trafegava no sentido oposto na mesma Avenida, e 

por motivos escapes a pericia veio a invadir a faixa contrária sendo 

colidida pela motocicleta Suzuki. Após a colisão, a motocicleta Honda 

sofreu um tombamento sobre sua lateral esquerda e em ato continuo 

deslizou produzindo sulcagens no asfalto até a sua posição de repouso. 

Não havia marcas de frenagens latente da motocicleta Suzuki antes do 

acidente. Não havia marcas de frenagem do veículo V2 – motocicleta 

Honda, antes do sítio de colisão. A motocicleta Suzuki encontrava-se 

acima da velocidade permitida para o local, onde havia placa de 

regulamentação de velocidade de 30 Km/h nas proximidades do acidente. 

Não havia vestígios que possam indicar que houvesse um terceiro veículo, 

presença de animal, obstáculo na pista por deformações que possam ter 

contribuído ainda que remotamente para que o acidente tivesse ocorrido. 

A descrição do local, a dinâmica dos fatos, as condições dos veículos e 

as considerações técnico-periciais encontram-se discutidas em itens 

próprios deste laudo. Em face do exposto, conclui o Perito do presente 

Laudo Pericial que os vestígios analisados no local são compatíveis com o 

acidente do tipo Invasão de faixa, não podendo ser determinada a causa 

desta invasão”. (Sic). Negritei. Convém registrar que o fato de haver no 

local dupla faixa contínua amarela não impede a manobra de conversão, 

desde que realizada de forma segura e precedida de sinalização, até 

porque a proibição nesse caso é para a ultrapassagem, segundo art. 32, 

CTB. A propósito: “APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO EM CONVERSÃO ESQUERDA. 

FAIXA CONTÍNUA AMARELA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER 

DE CUIDADO ESTATUÍDO NO ART. 38, INCISO II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA DE CULPA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

INCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 85, 

§ 11 DO CPC VIGENTE E NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 01 – Da análise das provas carreadas ao autos, 

restou demonstrado sem qualquer sombra de dúvidas que no local onde o 

ônibus fez a conversão possuía faixa dupla contínua amarela, sinalização 

que indica a impossibilidade de ultrapassar, transpor faixas, entretanto, as 

conversões, não são proibidas, desde que as regras previstas no art. 38 

do Código de Trânsito Brasileiro sejam observadas. [...]. Recursos 

Conhecidos. Apelo Da Real Transportes Urbanos Ltda Provido. Apelações 

De Blumare Moto E Náutica Ltda E Marcos Vitorino Torres Não Providas. 

Decisão Unânime”. (TJAL, AP 0721568-80.2012.8.02.0001, Relator Des. 

Fernando Tourinho de Omena Souza, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 

21/11/2018). Negritei. E a falta de habilitação do réu não cria presunção de 

culpa em acidente de trânsito, vez que se trata de uma infração 

administrativa, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS EM 

DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGOU 

PROCEDENTE OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS, E 

IMPROCEDENTES O PEDIDO DE DANO MATERIAL. APELO 

EXCLUSIVAMENTE DO RÉU PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, 

REPISANDO O ARGUMENTO APONTADO NA INICIAL DE QUE A FALTA DE 

HABILITAÇÃO DO AUTOR PARA CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA É CAUSA 

SUFICIENTE DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO 

DOS DANOS PELO ACIDENTE. DESCABIMENTO. A NÃO APRESENTAÇÃO 

DA CNH OU ATÉ MESMO A AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DEFERIDA É 

MERA INFRAÇÃO ADMNISTRATIVA E NÃO FAZ PRESUMIR IMPERÍCIA DO 

CONDUTOR NÃO HABILITADO, TAMPOUCO SE PRESTA A EXCLUIR A 

RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE PELOS DANOS 

CAUSADOS À VÍTIMA, ORA APELANTE. TESE DO RÉU QUE NÃO AFASTA 

O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUANTO A CULPA E NEXO 

CAUSAL NA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. MANUTENÇÃO DO 

ENTENDIMENTO DE PRIMEIRO GRAU. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO”. (TJRJ, AP 0005265-41.2016.8.19.0026, Des(a). Inês Da 

Trindade Chaves De Melo - Sexta Câmara Cível - Julgamento: 02/10/2019, 

Data de Publicação: 03/10/2019). Negritei. Pois bem. Segundo o código de 

trânsito brasileiro, o condutor do veículo que irá entrar tanto a direita 

quanto à esquerda em uma via, deve agir com máxima cautela e atenção, 

para evitar acidentes, medida conhecida também como direção defensiva. 

Verifica-se que o autor não comprovou que observou os cuidados 

necessários para cruzar a pista de mão dupla e invadiu a contramão de 

direção sem a devida segurança e acabou por colidir com a moto do réu, o 

que também não exime a responsabilidade deste, já que estava 

transitando em velocidade acima da permitida, ou seja, resta configurada a 

culpa concorrente das partes. Sobre o tema, Rui Stoco esclarece que: 

“Concorrendo a culpa da vítima com a do agente causador do dano, a sua 

responsabilidade é mitigada, segundo o critério estabelecido no art. 945 do 

Código Civil, ou seja, a indenização será fixada tendo-se em conta a 

gravidade da culpa da vítima em confronto com a do autor do dano. Assim, 

a culpa da vítima quando contribui para a eclosão do evento, sem ser a 

sua causa exclusiva, influi na indenização, ensejando a repartição 

proporcional dos prejuízos sofridos”. (Tratado de Responsabilidade Civil, 

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 6ª edição, p.1495/1496). Por isso, 

agindo ambos os envolvidos de forma imprudente, contribuindo para o 

evento danoso, a responsabilidade do réu deve ser mitigada em 50% 

(parcela de culpa atribuída ao autor), consoante preceitua o artigo 945 do 

Código Civil, veja: “Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente 

para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a 

gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, deve-se entender que quando 

ocorre lesão física, é inegável a caracterização da ofensa moral porque a 

integridade física é parte integrante dos direitos da personalidade, que 

goza de proteção legal conforme artigo 12 do Código Civil. Ademais, 

consta dos autos que a parte autora sofreu lesões físicas (Id. 4493974), o 

que com certeza lhe trouxe abalo psíquico e sofrimento, reforçando o seu 

direito à indenização pleiteada. No tocante ao quantum da reparação pelo 

dano moral, deve ser considerado o critério da razoabilidade e 

proporcionalidade para a sua fixação, a fim de se atender a sua função 

reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar 
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procedimento de enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já 

que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do 

ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil, mostrando-se 

razoável a fixação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o dano moral. O 

valor do dano moral também deve levar em consideração o grau de culpa 

das partes, já que reconhecido que tanto o autor como o réu contribuiu 

para o evento. Logo, considerando a culpa concorrente, na proporção de 

50 % (cinquenta por cento), é devido pelo réu ao autor o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Com relação ao pedido de danos materiais, 

convém observar, que o dano patrimonial pode ser classificado como 

lucros cessantes e danos emergentes, o primeiro consistindo naquilo que 

o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do 

evento danoso (art. 402 do Código Civil) e o segundo, representado pela 

frustração de um ganho, pouco importando o momento da verificação do 

prejuízo. Todavia, para a configuração de lucros cessantes, haverá a 

necessidade de efetiva comprovação, pois para serem calculados, exigem 

um fundamento seguro de modo a não abranger ganhos imaginários ou 

fantásticos. O artigo 950 do Código Civil estabelece ainda que: “Art. 950. 

Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o 

seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a 

indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o 

fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do 

trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 

Conforme consta do laudo pericial (Id. 4493994), a parte autora apresenta 

deficiência física, com déficit de movimentação em membro inferior direito, 

com incapacidade total para dirigir veículos normais, ou seja, somente 

adaptados, assim, não resta dúvidas que os esforços da parte requerente 

estão limitados. Nesse passo, restando comprovado que a parte autora 

exercia um trabalho de forma regular e continuada (motorista, Id. 

4494019), é devida a indenização. O acidente ocorreu em 16/02/2014 e o 

autor, para comprovar seu rendimento, apresentou holerites de maio e 

julho de 2013 (Ids. 4901139 e 4901140), ou seja, de quase um ano antes 

dos fatos, e não apresentou a parte da CTPS que consta as alterações 

salariais, assim, não há como precisar o valor que ele realmente recebia à 

época do acidente, por isso deverá ser apurado em liquidação de 

sentença e será devido pelo réu em 50%, desde a data do acidente, até o 

fim da convalescença, ou seja, do fim do recebimento do benefício pelo 

INSS. Embora o autor tenha possivelmente ficado com sequelas, não há 

prova nos autos de que ele apresente incapacidade laborativa para outras 

profissões, consequentemente não se mostra pertinente a concessão da 

pensão vitalícia. Observa-se ainda que o autor dispendeu gastos médicos, 

conforme comprovam os documentos de Ids. 4493966 e 4494005, em R$ 

535,00 e R$ 215,00, os quais também deverão ser restituídos pelo réu em 

50%. No arquivo de Id. 4493974 consta laudo médico atestando a 

necessidade de o autor ser submetido a novo procedimento cirúrgico de 

prótese total do quadril, portanto, as despesas para restabelecimento da 

saúde do autor também deverão ser suportadas em 50% pelo réu. No que 

tange aos danos estéticos, é importante ressaltar, que é lícita a cumulação 

com os danos morais, de acordo com a Súmula 387 do STJ que 

estabelece “É licita a cumulação das indenizações de dano estético e dano 

moral”. O dano estético é o resultado de uma ofensa àquilo que chamamos 

de imagem-retrato da pessoa, ou seja, é a modificação física permanente 

do aspecto externo do corpo humano. É, portando, uma piora da 

aparência, uma imperfeição ou defeito que a pessoa não tinha e que 

passou a ter em consequência do ato ilícito. Na hipótese, não obstante 

tenha o laudo pericial constatado a existência deficiência física, com 

déficit de movimentação em membro inferior direito, não se pode afirmar 

que tenha existido ofensa à imagem retrato da parte autora ou uma piora 

na aparência, não havendo como prosperar o pedido neste ponto. Com 

relação ao pedido contraposto do réu, tal instrumento descabe neste feito, 

seja pelo novo advento do CPC, seja porque é possível nos juizados 

especiais. Ao que parece pretendia reconvir, entretanto, não o fez com os 

requisitos corretos (valor da causa, recolhimento das custas, etc.), pelo 

que deixo de apreciá-lo. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na Ação de Indenização de Danos Estéticos, Materiais 

e Morais c/c Lucro Cessante ajuizada por Antônio Marcos Alves da Mata 

em desfavor de Edson Raimundo de Souza, para condenar o réu ao 

pagamento para a parte autora de: 1) Danos morais, no valor de R$ 

10.000,00 (50% de R$ 20.000,00), devendo ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362-STJ), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (16/02/2014); 

2) Danos materiais, sendo em 50% dos rendimentos que o autor recebia à 

época do acidente, com as alterações anuais de valores legais da 

categoria profissional do autor, desde a data do sinistro até o fim da 

convalescença, ou seja, do fim do recebimento pelo autor do benefício 

pelo INSS, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, e corrigido 

pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do 

evento danoso (16/02/2014); 3) A ressarcir em R$ 375,00 (50% de R$ 

750,00), as despesas médicas já comprovadas nos autos, bem como 

suportar em 50% todas as despesas para restabelecimento da saúde do 

autor, sejam já havidas e as que se fizeram necessárias até a completa 

recuperação, incluindo-se as referentes a cirurgias, próteses, 

medicamentos, tratamento ambulatorial, exames, consultas médicas, que 

deverá ser apurado em liquidação de sentença. Considerando a 

sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, todavia, fica suspensa a 

exigibilidade da cota parte do autor, por ser beneficiário da gratuidade da 

justiça (Id. 5063770). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031058-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICENTE JOSE CARDOSO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VICENTE JOSÉ CARDOSO, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c pedido de 

danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 12/06/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de requerimento administrativo e a inépcia da inicial em razão da ausência 

de documentos indispensáveis. No mérito alega a inadimplência do 

proprietário, a inexistência de prova da invalidez, não comprovação do 

nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, impossibilidade de 

condenação em danos morais, proporcionalidade do pagamento conforme 

a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem 

como discorre quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 29063485). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a parte 

requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 29829736. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 
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SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A ré alega ainda inépcia da petição inicial em razão da ausência 

de documentos indispensáveis, quais sejam: o prontuário médico e o 

relatório de primeiro atendimento na data do acidente. Contudo, verifica-se 

que tais documentos foram juntados aos autos (ID 20191213104221), pelo 

que rejeito a preliminar invocada. No mérito, a ré alega que o autor não faz 

jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do prêmio, 

entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico 

que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não 

exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo 

perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Alega ainda a inexistência de 

prova da invalidez permanente. Tem-se nos autos que fora realizada 

audiência de conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem 

como laudo pericial médico comprovando a existência de lesões 

decorrentes de acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o 

artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/06/2019. Assim, a perícia médica judicial concluiu que 

VICENTE JOSÉ CARDOSO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 50%, 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

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

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

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

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). A ré 

alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não 

fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não 

seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 
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INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021434-61.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237-B (ADVOGADO(A))

ALINO CESAR DE MAGALHAES OAB - MT14445-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4893-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021434-61.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010878-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINO CESAR DE MAGALHAES OAB - MT14445-O (ADVOGADO(A))

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE GERPE ESCUDERO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE RENATO BANDEIRA DE ARAUJO LEAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0010878-82.2017.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 
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no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013778-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO CONCEICAO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013778-72.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025931-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATYELLE PEREIRA PIMENTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerida/Denunciante, para, no prazo de 

cinco dias, manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era 

o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016895-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIR EVANGELISTA DO CARMO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020809-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CARLOS CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL CANAL OAB - DF10308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1020809-29.2016.811.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito dos documentos 

apresentados no corpo da impugnação à contestação (ID nº 7250617), 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de julho de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020809-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CARLOS CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL CANAL OAB - DF10308 (ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021397-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SEIXAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA OAB - MT6998-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SANTA NETO (REU)

MAURO ANGELO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021397-31.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Rafaela Seixas da Silva em desfavor de 

Mauro Angelo e André Santa Neto, com pedido de tutela de urgência, para 

que seja determinada a suspensão do protesto relativo ao cheque nº 

000.113, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como para 

que a parte requerida se abstenha de efetuar outros protestos. Consta na 

inicial que o genitor da autora, Sr. José Seixas Neto, no mês de julho do 

ano de 2015, firmou contrato de compromisso de compra e venda, de 

forma verbal, junto aos requeridos, para a aquisição de um bem móvel e 

um maquinário, pelo valor de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil 

reais). Aduz que a forma de pagamento ocorreu mediante entrada no valor 

de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e o restante em 11 (onze) 

parcelas mensais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por 

meio de cheques de titularidade da autora, repassados ao requerido 

Mauro. Relata que efetuou o pagamento de duas parcelas em espécie, 

todavia, o cheque de nº 000.115 não foi devolvido. Acrescenta que a 

recusa ocasionou a realização de um boletim de ocorrência e lavratura de 

um termo circunstanciado, momento em que foi efetuado o distrato da 

compra e venda. Informa que apesar do distrato e devolução dos bens 

móveis pela parte autora, o requerido Mauro se recusa a devolver as 

cártulas, efetuando, ainda o protesto indevido do título, na quantia de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais). Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 
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comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que entregou cheques aos requeridos, em razão de contrato verbal 

firmado por seu genitor, todavia, mesmo após o distrato, a requerida 

protestou indevidamente o título, motivo pelo qual pugna pela concessão 

de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão do protesto 

relativo ao cheque nº 000.113, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais), bem como para que a parte requerida se abstenha de efetuar 

outros protestos. Em que pese a existência de protesto do título 

informando na petição inicial, não há nos autos elementos suficientes 

acerca da probabilidade do direito e do perito de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A autora informa que diante da recusa da 

entrega da cártula e agressividade da requerida, houve a lavratura de 

termo circunstanciado e, com isso, a efetivação do distrato. Desse modo, 

nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, não há como 

ser concedida a tutela vindicada, quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência. Designo audiência de conciliação 

para o dia 20/08/2019, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021397-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SEIXAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA OAB - MT6998-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SANTA NETO (REU)

MAURO ANGELO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021397-31.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Mauro Angelo (CPF nº 

000.998.657-00) e André Santa Neto (CPF nº 127.014.148-14). Designo 

audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 11:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o 

endereço ou restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033637-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020249-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE ALMEIDA RODRIGUES (REU)

 

PJE 1020249-53.2017.8.11.0041 Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de AGENDAR NOVA DATA DE 
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AUDIÊNCIA prevista no artigo 334 do CPC, através de acesso ao sistema 

da Central de Conciliação para o dia 12/11/2019, as 09 h 30 , tendo em 

vista atender os requisitos inseridos na Ordem de Serviço 001/2019 

Gabinete da 11 vara cível de Cuiabá – MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022072-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022072-91.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Ivo 

Oliveira de Moura em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado 

S/A. A decisão de ID nº 24107820 indeferiu os benefícios da justiça 

gratuita, bem como determinou a comprovação do recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de id 26309692. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Ivo Oliveira de 

Moura em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Pois bem. 

Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a parte autora 

não cumpriu a determinação de ID nº 24107820. Sobre o tema, disciplina o 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020249-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE ALMEIDA RODRIGUES (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a juntada das buscas Id. 

30078415, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009199-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OSENY LOPES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX OAB - MT13469-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ana luiza França (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009199-25.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Dissolução de Condomínio ajuizada por 

Maria Ozeny Lopes de Siqueira em desfavor de Ana Luiza França. 

Designo audiência de conciliação para o dia 15/06/2020, às 10:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora 

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

as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008537-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMERSON CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008537-61.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Apólice de Seguro c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Hemerson Carlos da Silva Souza em desfavor 

de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 

15/06/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, certifique-se e 
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voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007294-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PINHO CAPELAO OAB - 109.196.598-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007294-82.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Sarah 

Capelão Bento representada por Ana Paula Pinho Capelão Bento em 

desfavor de TAM Linhas Aéreas S/A. Designo audiência de conciliação 

para o dia 15/06/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008352-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVIA HELENA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008352-23.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Maria 

Silvia Helena de Lima em desfavor de Banco do Brasil S/A. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 

15/06/2020, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007190-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LOBO DA SILVA - SERVICOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO LOBO DA SILVA OAB - 011.883.631-58 

(REPRESENTANTE)

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007190-90.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por 

Carlos Eduardo Lobo da Silva – Serviços em desfavor de Águas Cuiabá 

S/A – Concessionária de Serviços. Designo audiência de conciliação para 

o dia 15/06/2020, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos as 

cópias dos documentos que comprovem sua renda mensal, para 

demonstrar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

pedidos e da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044420-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FERNANDES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (REU)
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SALVINO TEODORO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

 

PJE 1044420-40.2018.8.11.0041 Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de AGENDAR NOVA DATA DE 

AUDIÊNCIA prevista no artigo 334 do CPC, através de acesso ao sistema 

da Central de Conciliação para o dia 30/06/2020, às 11:00 horas, tendo em 

vista atender os requisitos inseridos na Ordem de Serviço 001/2019 

Gabinete da 11 vara cível de Cuiabá – MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016012-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DUARTE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM 

GERAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PJE 1016012-73.2017.8.11.0041 Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de AGENDAR NOVA DATA DE 

AUDIÊNCIA prevista no artigo 334 do CPC, através de acesso ao sistema 

da Central de Conciliação para o dia 30/06/2020, às 13:00 horas, tendo em 

vista atender os requisitos inseridos na Ordem de Serviço 001/2019 

Gabinete da 11 vara cível de Cuiabá – MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022133-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAETANA OLIVEIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022133-20.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional Contratual Com Consignação em Pagamento 

C/C Danos Morais e Pedido De Tutela de Urgência ajuizada por Juliana 

Caetana Oliveira dos Anjos em desfavor de CAB Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviço. O processo se encontra regular, não havendo 

nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão 

pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

existência de má prestação de serviço, a reponsabilidade do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a comprovação 

do dano moral e o nexo causal. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 15 (quinze), as provas que 

ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033024-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUSILENE DE OLIVEIRA GONCALVES GERALDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT11178-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o Embargos Monitórios da parte Requerida 

encontra-se tempestivo. Desta forma, nos termos do art. 702, §2°, CPC, 

impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerente para 

responder aos embargos, no prazo de quinze dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018586-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS DE MEDEIROS OAB - MT7391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPERO BRASILEIRO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Diante do decurso de prazo, impulsiono o feito para proceder a intimação 

da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, dar andamento ao feito, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046229-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AROME SABOARIA E COSMETICA ARTESANAL - EIRELI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1175747 Nr: 42362-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIG ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, FERNANDO DEL 

BIANCO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, ELETROCAL INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DEL BIANCO 

MACEDO - OAB:MT/22.527, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB/MT 3.561-A - OAB:, Dr. Vinícius Bignardi - OAB/MT 12.901 - 

OAB:, Dr.ª Carla Fabíola Padilha Dias - OAB/MT 11.256 - OAB:, 

FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - OAB:10624

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 196/197 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado, 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, certifique-se e voltem-me os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 251 de 828



autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1129336 Nr: 22730-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. D. TRANSPORTES DE DER. DE PETROLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino a realização de buscas por meio do sistema 

RENAJUD, para a localização de bens em nome da executada G. D. 

Transportes de Derivados de Petróleo Ltda. e, caso sejam localizados, 

determino a imediata restrição dos mesmos.

Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000789 Nr: 23786-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16449/O, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino a realização de buscas por meio do sistema 

RENAJUD, para a localização de bens em nome da executada Agrícola 

Paes de Barros (CPF nº 594.582.831-91) e, caso sejam localizados, 

determino a imediata restrição dos mesmos.

Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021565 Nr: 32701-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, JÚLIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE 

VILLAS-BOAS DE MASCARENHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA, GILDO 

MOTTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Alves de Azevedo Jínior 

- OAB:13952/B-MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8.312-A/MT, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS-BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:MT 7.102-B, SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.906/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 452/456 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado, 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1165070 Nr: 37955-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO COIATELLI, GUIDO GRANDO JUNIOR, ROSA 

IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ROBERTO PRUDENTE JUNIOR, SIRLEI 

MATOS JUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10970/O, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino a realização de penhora on line no valor de R$ 

2.119,42 (dois mil cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos) das 

contas bancárias da parte executada Antônio Roberto Prudente Junior 

(CPF nº 542.287.511-72) Sirlei Matos Juca (CPF nº 728.280.641-15) para 

que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até 

a satisfação integral do crédito exequendo, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda 

subsiste indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008565 Nr: 26940-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILASIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:OAB/MT-8328, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI - OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de dez dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico pericial 

juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se indicados.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028827 Nr: 36231-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FABIANO SOUZA TOCANTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARD HOME RESIDENCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24.217/MT, 

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - OAB:24.230/MT, TENARESSA 

APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BLANCHE DE 

ALMEIDA MIGUÉIS - OAB:6974-MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, GIZELA BARRETO 

SAMPAIO - OAB:19763/O, JOCELANE GONÇALVES - OAB:9.390/MT, 

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, MARIA CLAUDIA 

DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 Decurso de Prazo

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva.

Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Patricia de Oliveira Nunes-Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025470 Nr: 34559-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO SILVA PORTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DE PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026/SP, 

RODRIGO SCOPEL - OAB:40004OAB/SC

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que já decorreu o prazo de suspensão 

requerido.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122285 Nr: 19771-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO MARTINS DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerida para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se acerca da juntada de petição de fls. 373/374.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1012220 Nr: 28476-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINALDO TEIXEIRA SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VIANA BARRETO, EDISSÉIA VIANA 

BARRETO, ESPÓLIO DE BENEDITO OSCARINO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 11440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente, no prazo de cinco (05) dias, para manifestar sobre a 

devolução de mandado negativo.

Lucas Lopes Sampaio - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065451 Nr: 53403-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067245 Nr: 54174-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍGIA MÁRCIA DA SILVA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÁCO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerida para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se sobre a juntada de petição de fls. 269/270.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072885 Nr: 56600-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCEU HARTZCOZF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003370 Nr: 24879-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DE ALMEIDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 
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à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004673 Nr: 25400-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ROQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 

- OAB/MT 15.013 - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente para, no prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960292 Nr: 4948-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZANETE FERREIRA DE SOUZA, JFDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997618 Nr: 22470-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Benes Hirschfeld - 

OAB:OAB/SP 171.674, José Armando da Glória Batista - 

OAB:OAB/SP 41.775

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação das partes, para no prazo de 5 dias, manifestarem- se sobre a 

proposta de honorários.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999190 Nr: 23095-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que fora expedida carta precatória via malote digital para a parte 

autora informar seu interesse no prosseguimento do feito, o qual 

devidamente intimada, deixou decorrer o prazo sem manifestação. Desta 

forma, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido para, 

em 5 (cinco) dias, manifestar-se nos termos do artigo 485 §6º do CPC.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977320 Nr: 12744-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A

 Certidão

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva.

Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047441 Nr: 45130-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUELLY ROSA BATISTA DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Lucas Lopes Sampaio - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049284 Nr: 46070-47.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO FARIA, ESPOLIO DE AUREA BELIDO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO MULLER COUTINHO, FILINTO 

MULLER, GARANTIA LOCAÇÃO PARA FESTA E EVENTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B, RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

 Victor Hugo O. dos Reis – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050583 Nr: 46694-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL SALAH AYOUB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA N. CABRAL - 

OAB:5344, JOZAIRA GUEDES - OAB:6948 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:17209/A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls. 104/109, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007679 Nr: 26640-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALCI DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

04/05/2020, a partir de 09:30 até 12:00, no consultório do Perito nomeado 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de 

Outubro, nº 827, bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 

78045-470 Telefone: 99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do 

autor providenciar seu comparecimento ao local indicado para realização 

da perícia.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017214 Nr: 30668-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUEZ TRANSPORTES ROD. E COM. DE 

CEREAIS EIRELI, FRANCISCO BIBIANO PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT, GERMANO PAZ SANTOS - OAB:5597/PI, KALYNCA 

SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerente/apelante, bem como o requerido/apelado para, querendo, no 

prazo comum de 15 dias, apresentarem as contrarrazões aos recursos de 

apelação interpostos por ambos.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1158622 Nr: 35351-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fagner da Silva Botof - 

OAB/MT 12.903 - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159583 Nr: 35768-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1357704 Nr: 20895-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIBERTO LUIZ FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYLLAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

encaminho, nesta data, a decisão judicial para Republicação porque 

somente hoje cadastrei o advogado da requerida, motivo pelo qual intimo o 

do seu teor ") Isto posto, RECEBO os embargos e INDEFIRO o pedido de 

suspensão. Cite-se o embargado para contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, de acordo com o art. 679, do Código de Processo Civil. 

Apensem-se os autos aos de nº 19522-48.2016.8.11.0041 (cód. 

1121587). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086833 Nr: 4634-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALECIA DE SOUZA SILVA, GDSMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar- se acerca da 

petição de fls. 200/205, requerendo o que entender de direito.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101262 Nr: 11061-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:
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 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010555-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE FERNANDES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010555-55.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

distribuído por dependência ao processo 1010840-19.2018.8.11.0041, em 

trâmite perante Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010472-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSSUEL DE FRANCA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010472-39.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

endereçado para o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT. 

Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1048351-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

JUDITH NUMA DE JESUS OAB - 024.399.331-55 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DORIVALDO ALLIEND (REQUERIDO)

S D ALLIEND NOTICIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1048351-17.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais por Uso de Imagem 

Indevida ajuizada por Vitor Hugo Nascimento de Jesus em desfavor de 

Lapada Lapada e Sergio Dorivaldo Alliend, com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinado que os requeridos promovam a 

preservação da imagem do autor. Consta na inicial que o autor, na data de 

19 de junho de 2019, teve sua imagem exposta de forma indevida, nos 

canais oficiais da parte requerida. Aduz que foi exposto e qualificado 

como “bandido”, sem qualquer apuração dos fatos, do trânsito em julgado 

e, na época dos fatos era menor de idade, inexistindo respeito ou 

autorização dos seus responsáveis pela notícia veiculada. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Acolho a emenda e defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Ausente um dos requisitos deve ser indeferido o pedido. No 

caso em tela, pretende a parte autora que seja determinado, em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, que os requeridos façam a 

preservação de sua imagem. Em que pese os fatos alegados pelo autor e 

os documentos acostados aos autos, verifica-se que não há 

comprovação do ato indevido praticado pela parte requerida, sendo 

necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade 

das alegações. Diante do exposto, em sede de cognição sumária não 

constato a presença dos requisitos que autorizem a concessão da tutela 

antecipada, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Designo audiência de 

conciliação para o dia 30/06/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010579-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 256 de 828



Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010579-83.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano decorrente de 

Acidente de Veículos ajuizada por Allianz Seguros S/A em desfavor de 

Concessionária Rota do Oeste S/A. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004859-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004859-38.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por LUPPA Administradora de 

Serviços e Representações Comerciais Ltda. em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Consoante art. 919, § 1º do Código de 

Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução, exige a presença concomitante dos requisitos relativos: 1) o 

pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 

Dessa forma, considerando os argumentos expostos pela parte 

embargante, os documentos que instruem os presentes autos e o pedido 

expresso acerca da atribuição do efeito suspensivo, entendo restarem 

presentes a probabilidade do direito, tendo em vista a alegação de 

inexistência de culpa do pagamento da apólice de seguro, bem como o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste no fato de 

possível prejuízo em razão da continuidade do processo executivo sem a 

análise das questões levantadas no presente feito. Assim, recebo os 

presentes embargos COM EFEITO SUSPENSIVO (art. 919, § 1º, do Código 

de Processo Civil), mediante segurança do juízo, devendo a parte 

embargante, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar e formalizar o 

depósito, penhora ou caução idônea e suficiente para garantir a 

execução. Intime-se o exequente, ora embargado, para impugnar os 

presentes embargos no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 920, 

do Código de Processo Civil. Cumprida as determinações acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003207-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

warlley nunes borges OAB - MT12448-O (ADVOGADO(A))

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003207-83.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por 

Reginaldo Araújo da Silva em desfavor de KONNTE Segurança e Vigilância 

Ltda.. Em síntese, o autor informa que firmou um contrato de locação com 

a parte requerida, referente ao imóvel situado na Rua 04, quadra 57, bairro 

Centro América, Cuiabá/MT, pelo período de 01 de março de 2018 até 01 

de março de 2021, com o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais). 

Presentes os requisitos, foi deferido o despejo da parte requerida, 

conforme decisão de id 28974074 e designada audiência de conciliação 

para o dia 01 de junho de 2020, às 09:30 horas. Devidamente citada e 

intimada, a parte requerida apresentou contestação, conforme id 

30024002 e documentos que acompanham, alegando a inexistência de 

locação do imóvel, uma vez que o bem é de propriedade da sócia da 

empresa requerida, bem como que o suposto contrato de locação foi 

confeccionado entre dois funcionários da empresa, pugnando pela 

nulidade do contrato de locação e revogação da tutela de urgência 

concedida. Vieram os autos conclusos. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a parte requerida acosta aos autos contrato de compra e 

venda do imóvel situado na Rua 04, quadra 57, bairro Centro América, 

Cuiabá/MT, adquirido na data de 19 de dezembro de 2012, conforme 

documento de id 30024014. Observa-se, ainda, do contrato social 

acostado no id 29577493, datado em 01 de outubro de 2014, que a 

empresa declara como endereço o imóvel constante no contrato de 

locação contestado. Desse modo, com a finalidade de se garantir o direito 

de ambas as partes e diante das alegações apresentadas, determino a 

SUSPENSÃO do cumprimento do mandado de despejo expedido, devendo 

o mesmo ser recolhido até ulterior decisão do juízo. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do Código 

de Processo Civil, manifestar-se a respeito da alegação de inexistência e 

nulidade da locação, bem como dos documentos acostados aos autos, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008134-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES OAB - MT19486-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 10008134-29.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Ante a impugnação da Justiça Gratuita concedida ao autor, em sede de 

contestação, intime-se a parte autora para acostar Declaração de Imposto 

de Renda atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar a 

sua hipossuficiência, uma vez que acostou referente ao exercício de 

2018. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007095-60.2020.8.11.0041

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

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

LAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OAB - 26.670.999/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAFIC SAMIR FEGURI (LITISCONSORTE)

SAMIRA BRITO FEGURI (LITISCONSORTE)

RAFIK SAMIR FEGURI (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1007095-60.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por LAC – 

Comércio de Alimentos Ltda. em desfavor de Rafik Samir Feguri, Chafic 

Samir Feguri e Samira Brito Feguri, com pedido de tutela de urgência, para 

que a parte requerida se abstenha de efetuar negativações ou protestos 

em nome do autor, bem como se abstenha de efetuar a rescisão 

contratual em razão do inadimplemento. Consta na inicial que o autor 

possui interesse na locação do imóvel comercial situado na Avenida Padre 

Roquete/República do Líbano, nº 28, bairro Consil, Cuiabá/MT, onde já 

funcionava uma Loja Subway. Aduz que a matrícula do imóvel demonstra 

a existência de um condomínio entre os três irmãos, ora requeridos, tendo 

firmado contrato de locação, assinados separadamente diante dos 

problemas de relacionamento dos proprietários. Relata que passou a 

realizar o pagamento do contrato na proporção de 1/3 para cada um dos 

proprietários, no valor acordado de R$ 3.000,00 (três mil reais). Informa 

que na data de 04 de dezembro de 2019, recebeu notificação extrajudicial 

encaminhada pelo requerido Rafik, com o objetivo de excluir o pagamento 

de sua irmã Samira, ora requerida, alegando a existência de contrato de 

compra e venda anterior ao contrato de locação. Acrescente que contatou 

a requerida Samira para o esclarecimento do ocorrido, sendo informado de 

que o contrato de compra e venda mencionado seria questionado 

judicialmente. Narra que diante do impasse existente entre os requeridos e 

em razão do contrato de locação vigente, o autor se encontra inseguro em 

realizar o pagamento do referido negócio jurídico, razão pela qual ajuizou a 

demanda. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

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

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa o autor que firmou contrato de locação com os 

requeridos, todavia, diante do impasse existente no relacionamento dos 

mesmos, pugna pela autorização do depósito judicial mensal do valor da 

locação e a concessão de tutela de urgência, para que a parte requerida 

se abstenha de efetuar negativações ou protestos em nome do autor, bem 

como se abstenha de efetuar a rescisão contratual em razão do 

inadimplemento. Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a 

probabilidade do direito, tendo em vista o contrato de locação assinado por 

todos os requeridos, na modalidade de locadores, conforme ids 29391915 

e 29391916, prevendo o pagamento de aluguel para os mesmos, bem 

como a notificação recebida, informando a exclusão do pagamento 

destinado para a requerida Samira Brito Feguri (id 29391917). Do mesmo 

modo, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

uma vez que o inadimplemento dos valores decorrentes do aluguel do 

imóvel pode acarretar restrição de crédito, não havendo perigo de 

irreversibilidade da decisão. Nesse sentido, dispõe o art. 541, do Código 

de Processo Civil: Art. 541. Tratando-se de prestações sucessivas, 

consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo 

processo, sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que 

o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento. 

Diante do exposto, AUTORIZO o depósito judicial do valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), referentes ao pagamento do aluguel, devendo ser 

realizado de forma periódica, em até 05 (cinco) dias contados da data do 

respectivo vencimento, bem como DEFIRO a tutela de urgência vindicada e 

determino que os requeridos se abstenham de efetuar a negativação e/ou 

protesto do nome do autor, como também se abstenham de pleitear a 

rescisão do contrato de locação, sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte autora para efetuar o depósito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe os artigos 541 e 542, I, do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

30/06/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010410-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA DE ARRUDA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010410-96.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e Indenização por 

Danos Morais e Materiais ajuizada por Morgana de Arruda Barros em 

desfavor de UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, com 

pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a parte 

requerida autorize/custeie qualquer consulta, exame e procedimentos 

solicitados pelos médicos na busca da cura da paciente acometida com 

câncer de pâncreas. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços 

prestados pela requerida, por meio do plano denominado “Super Class II 

Empresarial”, registrado sob o número 056.0113.836000.08-4. Relata que 

no mês de dezembro do ano de 2019, passou a sentir fortes dores 

abdominais e, após a realização de exames, foi diagnosticada com 

neoplasia maligna em seu pâncreas. Aduz que, diante da gravidade do 

caso, foi solicitada a realização de um exame denominado “PET DEDICADO 

ONCOLÓGICO com indicação clínica NEOPLASIA DE PÂNCREAS CID10 

C25 LESÃO DO CORPO”, para a avaliação da possibilidade de 

procedimento cirúrgico. Informa que ao solicitar a liberação do 

procedimento, a requerida apresentou negativa quanto ao fornecimento do 

exame, com o argumento de não estar incluído no rol de procedimentos da 

ANS, não sendo passível de cobertura, bem como houve a negativa, na 

data de 09 de março de 2020, para a simples realização de um exame de 

hemograma. Acrescenta que em razão da urgência na realização do 
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exame e continuidade de seu tratamento de saúde, a parte autora foi 

obrigada a realizar empréstimos pessoais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), para o custeio do exame prescrito pelo médico, negado pela 

requerida. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o 

portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação 

intentada, assim, necessário se faz antecipar os efeitos da tutela para que 

lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico 

responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. 

Aplicável ao caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a 

impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de 

direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa 

humana e à saúde (art. 4º). É o que prevê a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. Os 

contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica 

relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que 

determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor. No caso em tela, verifica-se a urgência no 

tratamento de saúde da autora, sendo o mesmo negado o 

custeio/fornecimento por parte da requerida, conforme informado na inicial 

e nos documentos que a acompanham. Na presente, verifica-se que a 

autora necessita de procedimento específico, bem como esclarece a 

questão da urgência na realização no fornecimento para a melhora na 

saúde, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e 

emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de 

forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo 

disciplinada pelo CDC. Não obstante a previsão de limitação, prevalece o 

disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento 

obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É 

obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, 

como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico 

assistente” A avaliação médica colacionada aos autos explicita a urgência 

no fornecimento exame, uma vez que a mesma é portadora de moléstia 

grave, necessitando do tratamento prescrito. Portanto, sendo o 

demandante usuário do plano de saúde e estando em dias com as suas 

obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do 

fornecimento do tratamento. Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela 

não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no 

mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento 

das despesas de que trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie qualquer consulta, 

exame e procedimentos solicitados pelos médicos para o tratamento da 

paciente/autora acometida com câncer de pâncreas, conforme 

prescrições médicas, sob pena de aplicação das medidas previstas no 

art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação 

para o dia 30/06/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se 

o mandado para o cumprimento da decisão de maneira física. Cumprida as 

determinações acima, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006290-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006290-78.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Maria Auxiliadora Rodrigues da Silva Pereira em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Sustenta a autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 25/02/2016 conforme Boletim 

de Ocorrência anexado (ID – 12197612) que lhe causou a invalidez. 

Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da ação a fim 

de que a requerida seja condenada a indenizá-lo no montante de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID 

–12197589/12197602/12197608/12197612/12197616/12197625). A 

decisão (ID – 12389182) deferiu os benefícios da justiça gratuita, designou 

audiência de conciliação e determinou a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme consta no (ID – 13360192), foi realizada a tentativa 

de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado 

laudo pericial. Na contestação (ID – 13494365), a parte requerida suscitou 

em sede de preliminar a ausência do laudo do IML. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 13741837), reiterando os termos da exordia, 

bem como manifestou favorável ao laudo realizado em audiência de 

conciliação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT 

ajuizada por Maria Auxiliadora Rodrigues da Silva Pereira em face de 
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Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, a 

requerida suscitou em sede de contestação a preliminar da ausência do 

laudo do IML. IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a 

não elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, 

seja determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, 

produção de prova pericial por perito médico, a fim de complementar o 

laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Certidão de Ocorrência (ID – 12197612 e 12197616), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada (ID - 13360192) atestou que “a periciada 

apresenta invalidez permanente média (50%) em “pé” direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/02/2016, não devem ser 

aplicadas as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do sinistro, 

conforme o grau de sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de 

percentuais, verifico que a invalidez permanente em “pé” direito, como se 

deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no “pé” direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que a 

parte requerente já recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50 

(um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), (ID – 

12197608), resta um saldo a receber equivalente a R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Maria Auxiliadora Rodrigues da Silva Pereira em face de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente média no pé direito, corrigido monetariamente data 

do sinistro (25/02/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005743-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. V. A. (AUTOR(A))

GLEICIELE DIONIZIO AMORIM (AUTOR(A))

M. F. V. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005743-04.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Eduarda Verissimo Amorim e Maria Fernanda Verissimo Amorim, 

representadas por sua genitora Gleiciele Dionizio Amorim em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Sustenta as autoras 

que seu pai foi vítima fatal de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

29/03/2018, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 17919570), 
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vindo a óbito. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram 

o s  d o c u m e n t o s  ( I D  – 

17919380/17919382/17919386/17919387/17919390/17919543/17919549/

17919561/17919567/17919570/1791573). Pela decisão (ID – 18450689) foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Manifestação da 

parte requerida (ID – 19122771), requerendo a habilitação nos autos. 

Conforme consta no (ID – 21230634), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera. Na contestação (ID – 

21293361) alega à requerida a preliminar de ausência de resposta 

administrativa, da carência da ação pela irregularidade na representação 

processual e no comprovante de residência. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 21980878), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por Maria Eduarda 

Verissimo Amorim e Maria Fernanda Verissimo Amorim, representadas por 

sua genitora Gleiciele Dionizio Amorim em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, a requerida suscitou em 

sede de contestação a preliminar de ausência de resposta administrativa, 

da carência da ação pela irregularidade na representação processual e no 

comprovante de residência. REJEITO a preliminar da ausência do 

requerimento administrativo, porque está juntado conforme (ID – 

17919573). Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Ressalto, 

por fim ser a presente demanda via inadequada para se discutir a 

competência. REJEITO a preliminar de ausência de pressuposto 

processual – menor relativamente incapaz, pois a jurisprudência 

majoritária tem entendido pela admissibilidade da outorga, pelo 

representante legal de procuração por instrumento particular, não sendo 

exigível o instrumento público. Nesse sentido: REGULARIDADE NA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE MENOR PÚBERE. O menor púbere 

pode outorgar procuração “ad judicia” por instrumento particular, assistido 

por sua representante legal, somente sendo exigido o instrumento público 

quando para a realização de negócios (...)” (TJRS Agravo de Instrumento 

n.ºs 70003232931 e 70003239514, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, J. 

14.11.2001). MANDATO JUDICIAL INSTRUMENTO PARTICULAR 

OUTORGADO POR MENOR PÚBERE. Não há necessidade de que o 

mandato ad judicia, outorgado por menor relativamente capaz, seja por 

instrumento público. Esta exigência, imposta no art.1289 do CC é relativa 

ao mandado ad negotia. Agravo provido (TGRS AI n.º 598581171, 21º 

Câmara Cível, Rel. Dr. Marco Aurélio Heinz, J. 17.03.99). 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL MENOR PÚBERE . Pode o menor púbere, 

assistido por seu representante legal outorgar procuração ad judicia na 

forma particular, sendo exigível a forma pública apenas quando ela for ad 

negotia. Interpretação do art. 1289 do CC. Recurso provido para dispensar 

referida formalidade (TJSP - AI 1.254.392-0/2 Rel. Claret de Almeida, 33ª 

Câm. Dir. Priv., J. em 08.06.09). Nestas condições, in casu, impõe-se 

reconhecer a validade e eficácia do instrumento particular outorgado pelo 

autor, menor, com a assistência da mãe e, por consequência, 

reconhece-se a regularidade da representação processual, declarando 

desnecessária a juntada da procuração por instrumento público. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega os autores, 

em síntese, que seu pai sofreu acidente de transito fatal, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Os 

autores juntaram na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Certidão de Óbito (ID – 17919567 e 17919570), comprovando 

o acidente fatal e a qualidade de beneficiários. A análise conjunta dos 

documentos acostados evidencia o nexo causal entre o acidente e a 

morte. Comprovada o evento morte , assim como o nexo de causalidade 

com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, os autores faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que a Lei 

6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte 

em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país e 

invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, 

atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para indenizações em caso de 

morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) e reembolso de despesas médicas e hospitalares em até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores aplicáveis aos acidentes 

ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em vigor a Medida Provisória 

nº. 340/2006, convertida na referida Lei 11.482/07. Assim, para os 

sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da indenização por morte 40 

(quarenta) salários mínimos vigentes na data do sinistro e invalidez é o 

equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 deverão ser tomados por 

base os novos limites indenizatórios no valor máximo de até R$ 13.500,00. 

Por sua vez, a aplicação do salário mínimo não fere o disposto nas Leis nº 

6.205/75 e nº 6.423/77, porque não revogaram a Lei nº 6.194/74, que 

estabelece o valor da indenização fixada em salários mínimos e serve 

como fator de referência e não como indexador para corrigir a 

desvalorização da moeda. No caso, considerando que o acidente ocorreu 

em 29/03/2018, devem ser aplicadas as alterações ocorridas na lei nº. 

6.194/74 em face da Medida Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida 

na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 11.945/09. Logo, deve a parte requerente 

receber a título de indenização o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT movida por 

Maria Eduarda Verissimo Amorim e Maria Fernanda Verissimo Amorim, 

representadas por sua genitora Gleiciele Dionizio Amorim em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) referente ao óbito do pai das autoras nos termos da Lei 

6.194/74, corrigido monetariamente data do sinistro (29/03/2018), até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Ciência ao digno 

representante do Ministério Público. Havendo pagamento voluntário da 

sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o competente 

alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028599-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO PEREIRA CANONGIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO LIVIO CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital Gabinete Autos nº 1028599-93.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Armando Pereira Canongia em desfavor de Titio Livio Correa EPP. As 

partes formularam acordo conforme ID 28365806 requerendo a sua 

homologação e a consequente extinção do processo. Os autos vieram 
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conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as 

partes conforme ID 28365806, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que os 

honorários advocatícios já discorreram sobre o tema. Transitado em 

julgado e, na ausência de manifestações, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo. Havendo pagamento voluntário, 

expeça-se Alvará Judicial para levantamento dos valores. P. R. I. C. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004747-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

FABIANE SOUZA DO NASCIMENTO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004747-40.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Fabiane Souza do 

Nascimento e Silva e Doralice Souza do Nascimento em face de Mapfre 

Seguros Gerais S.A. Sustentam os autores que contrataram os serviços 

da requerida na qualidade de seguro contra furto/roubo do veículo, 

gerando a Apólice de n.º 012006273631, para o veículo Voyage, Placa 

OBP 1905. Aduz que o veículo assegurado foi furtado no portão de sua 

residência, e que diante do ocorrido, buscou a requerida para restituir os 

valores devidos da indenização do seguro, onde a requerida se 

comprometeu a ressarcir a quantia de R$ 29.486,00 (vinte e nove mil e 

quatrocentos e oitenta e seis reais) com base no valor da tabela FIPE do 

veículo à época. Informa que fez um acordo para repassar à financiadora 

(Banco do Brasil) o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 

14.486,00 (quatorze mil e quatrocentos e oitenta e seis reais) a ser 

repassado para as requerentes. Afirma que houve repasse a menor, 

onde, apesar de constar por parte da seguradora a quitação total, a 

requerente recebeu apenas R$ 12.728,54 (doze mil setecentos e vinte e 

oito reais e cinquenta e quatro centavos). Requer, diante dos fatos, o 

julgamento procedente do pedido da ação a fim de que a requerida seja 

condenada a ressarcir o saldo remanescente devido da indenização do 

seguro contratado no valor de R$ 5.073,52 (cinco mil setenta e três e 

cinquenta e dois centavos), condenação a reparar os danos emergentes 

no importe de R$ 38.097,41 (trinta e oito mil noventa e sete reais e 

quarenta e um centavos) e a condenação por danos morais no valor não 

inferior de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Deu à causa o valor de R$ 

58.170,93 (cinquenta e oito mil cento e setenta reais e noventa e três 

centavos). Instruiu o pedido com os documentos conforme (IDS – 

11960460/11960476). A decisão inicial (ID - 12012192) indeferiu a tutela 

provisória, designou audiência de conciliação, determinou a intimação e 

citação da parte requerida, bem como, determinou a parte autora emendar 

a inicial, o que foi cumprido pela requerente na petição ID. 

12400205-12400212. Conforme consta no (ID – 13295981), foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera. Citada, a 

requerida apresentou contestação conforme (ID – 13520141), 

acompanhada de documentos (IDS – 13520157/13520179). Impugnação à 

contestação (ID – 14204498/14204499). O feito foi saneado (ID – 

15621173), onde fixou como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a existência de saldo para pagamento ou de pagamento a 

menor realizado administrativamente, a demora no pagamento e a 

responsabilidade pela demora, a comprovação de negligencia, imprudência 

ou imperícia e a existência do alegado dano, a extensão e o nexo causal. 

Intimadas para se manifestarem acerca da necessidade de produção de 

provas, a parte autora manifestou-se conforme ID. 15786015 e requerida 

se manifestou no ID. 17618365, informando não haver mais provas a 

serem produzidas. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Fabiane Souza 

do Nascimento e Silva e Doralice Souza do Nascimento em face de Mapfre 

Seguros Gerais S.A. Busca a parte autora a cobrança dos valores pagos 

a menor com relação ao valor devido pelo roubo do carro, pois comunicou 

o sinistro em 18/10/2016 e somente veio a receber a indenização em 

29/09/2017. Relata que a seguradora, ora requerida, deveria pagar o valor 

de R$ 14.486,00 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e seis reais), mas 

recebeu apenas R$ 12.728,54 (doze mil setecentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e quatro centavos). Além disso, o valor segurado era de R$ 

30.520,00 (trinta mil quinhentos e vinte reais), mas a requerida pagou com 

base na tabela FIPE, o correspondente a R$ 29.486,00 (vinte nove mil 

quatrocentos e oitenta e seis reais), sendo deste valor descontados R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) que foram repassados ao Banco responsável 

pela alienação fiduciária, restando à parte autora o valor supracitado. 

Aduz ainda que devido à demora da requerida em proceder ao pagamento 

da indenização teve despesas com o aluguel de carro no valor de R$ 

56,67 por dia que somadas até a data do pagamento totalizam 482 diárias. 

Ademais, as autoras foram vítimas de novo assalto no dia 28/02/2017, 

ocasião em que o veículo alugado foi subtraído e as requerentes tiveram 

que indenizar a locadora na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento da diferença do 

valor da indenização do seguro e o pagamento de danos materiais 

suportados com as despesas do carro alugado que somados totalizam R$ 

38.097,41 (trinta e oito mil reais e noventa e sete reais e quarenta e um 

centavos). A requerida, por seu turno, contestou a ação alegando que 

pagou a indenização com base na tabela FIPE vigente na data do 

pagamento e a diferença descontada de R$ 2.154,46 (dois mil cento e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) é devido à quitação 

de parcelas do seguro que estavam pendentes. Portanto, não há valor a 

ser ressarcido a autora. Analisando as provas colacionadas aos autos, 

verifica-se que assiste razão a parte autora quanto à diferença de valores 

pagos a título de indenização, uma vez que se deve considerar como 

parâmetro a tabela FIPE vigente na data do sinistro e não aquela em vigor 

na data do pagamento. No caso dos autos, da data do sinistro 

(18/10/2016) até a data do efetivo pagamento (29/09/2017), passaram 

vários meses e houve a atualização da tabela FIPE. Fato este confesso 

pelo requerido em sua contestação, o que gerou prejuízo para o autor, 

posto que importa em desvalorização monetária do automóvel que já não 

se encontra em poder do proprietário. Segundo o artigo 781 do CC: “A 

indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no 

momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia 

fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.” Além disso, a 

cláusula contratual que estipula o pagamento da indenização na data da 

liquidação do sinistro afronta o disposto no artigo 51, IV e XV do CDC. O i. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva[1], em seu voto preleciona que: Assim, 

é abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o 

cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado 

do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera 

desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de 

desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário, visto 

que, como cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do 

tempo, depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o 

dia do efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio 

garantido. Trata-se, pois, de disposição unilateral e benéfica somente à 

seguradora, a qual poderá também atrasar o dia do pagamento, ante os 

trâmites internos e burocráticos de apuração do sinistro. De fato, a 

regulação do sinistro e seus prazos (arts. 1º, § 2º, da Lei nº 5.488/1968 e 

21, § 1º, da Circular/SUSEP nº 145/2000) não devem interferir no dia inicial 

para o cálculo do valor indenizatório, pois apenas se referem à análise do 

processo de sinistro quanto à sua cobertura pela apólice contratada bem 

como à adequação da documentação necessária. Em outras palavras, 

mantida a determinação contratual ora impugnada, a postergação do 

pagamento pela seguradora para além do dia do sinistro redundará em 

diminuição do valor a ser ressarcido ao segurado, desprestigiando o 

princípio indenizatório no campo do direito dos seguros. Desse modo, a 

cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência 

de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para 

a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na 
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data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 

(grifos do autor) Nesse sentido, colacionamos os seguintes acórdãos 

proferidos pelos Tribunais pátrios: JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. PRÊMIO. 

APURAÇÃO. TABELA FIPE. DATA DO PAGAMENTO DO SINISTRO. 

CLÁUSULA ABUSIVA. DATA DO AVISO DO SINISTRO. PRINCÍPIO 

INDENITÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Teoria da Asserção. Alega o 

recorrente a falta de interesse de agir do autor/recorrido, tendo em vista 

ter quitado o prêmio, conforme contrato firmado entre as partes. As 

condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as 

assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do 

provimento jurisdicional que almeja. A análise de documentos e alegações 

das partes remetem à incursão no mérito. Preliminar de carência da ação 

rejeitada. 2. A cláusula contratual que prevê, em caso de perda total do 

veículo, que o valor da indenização securitária deve observar a cotação 

da Tabela FIPE, no mês de pagamento do sinistro, é abusiva e faz o 

consumidor incorrer em extrema desvantagem, já que a demora do 

pagamento resulta na redução do valor a ser pago, dada a desvalorização 

do bem, e o sujeita ao exclusivo arbítrio da seguradora. 3. O pagamento do 

valor devido, a ser apurado na data do sinistro ou do "aviso do sinistro" 

obedece ao princípio indenitário, de modo que a indenização securitária 

deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou 

danificados que o segurado possuía logo antes da ocorrência do sinistro 

(art. 781 do Código Civil). 4. Desse modo, correta a condenação do 

recorrente ao pagamento da diferença entre o valor efetivamente pago e o 

devido (R$ 1.890,00), a ser corrigido monetariamente desde a data da 

liquidação do sinistro (6.7.2016), quando foi cotado pela tabela FIPE o 

referido valor, acrescido dos juros de mora, desde a citação. 5. RECURSO 

CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte 

recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor 

do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 

46 da Lei n. 9.099/95. (TJDF - Acórdão 1033711, 07280501920168070016, 

Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma 

Recursal, data de julgamento: 20/7/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. 

INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. 

TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. 

ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1. Cinge-se a 

controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato 

de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao 

valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro 

ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 2. O Código Civil 

de 2002 adotou, para os seguros de dano, o princípio indenitário, de modo 

que a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens 

perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo antes da 

ocorrência do sinistro. Isso porque o seguro não é um contrato lucrativo, 

mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o enriquecimento 

injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo. 3. Nos termos do 

art. 781 do CC, a indenização no contrato de seguro possui alguns 

parâmetros e limites, não podendo ultrapassar o valor do bem (ou 

interesse segurado) no momento do sinistro nem podendo exceder o limite 

máximo da garantia fixado na apólice, salvo mora do segurador. 

Precedentes. 4. É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel 

que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio 

de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera 

desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de 

desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário. Como 

cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, 

depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do 

efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido. 5. 

A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na 

ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como 

parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a 

tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento 

(liquidação do sinistro). 6. Recurso especial provido. (STJ. REsp 

1546163/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) Com relação à 

indenização por danos morais, malgrado a demora da seguradora em 

pagar indenização securitária tenha criado situação de insegurança para 

a segurada, além do desgaste em promover demanda judicial, não há 

dúvida de que tais aborrecimentos não chegam a ponto de ensejar direito 

a compensação financeira pelo aspecto do dano moral. Ademais, o dano 

moral está inserido em toda prática que atinja os direitos fundamentais da 

personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa 

ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto 

na parte social e afetiva de seu patrimônio moral, fato não ocorrido no 

caso dos autos, além de ser previsível na dinâmica contratual. Nesse 

sentido, a doutrina de Sérgio Cavalieri: “Nessa linha de princípio, só deve 

ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª ed., p. 89) Nesse sentido, os 

seguintes julgados: AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EMPRESARIAL – 

NEGATIVA DE COBERTURA – ITENS FURTADOS – COMPROVAÇÃO DA 

PREEXISTÊNCIA DA MERCADORIA PELA SEGURADA – EXIGÊNCIA DE 

CONTROLE DE ESTOQUE – DESNECESSIDADE – DANO MORAL – 

INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O 

caso vertente diz respeito a não explicitação dos documentos exigidos 

para cobertura do seguro entabulado com a segurada, nos moldes das 

cláusulas estipuladas no manual, permitindo que a mesma, no momento da 

formação do contrato de seguro, ou seja, na ocasião em que foram 

apresentadas as condições do referido pacto, pensasse que apenas a 

apresentação das notas fiscais dos produtos adquiridos seria suficiente 

para o recebimento da indenização prevista na apólice, não tratando das 

hipóteses previstas nos arts. 757 e 760, ambos do C. Civil, que a 

particularização ou a limitação dos riscos do seguro não a responsabiliza 

por outros riscos. Ainda que a segurada não tenha apresentado o 

controle de estoque e livros de entrada e saída de mercadorias, 

possibilitando eventual existência de irregularidade junto a Receita Federal, 

convém destacar que este fato, por si só, não afasta o dever da 

seguradora indenizar os prejuízos decorrentes do furto ocorrido, 

observado os limites da cobertura do seguro, tendo em vista que apesar 

de constituir possível falha fiscal, não torna inexistente o negócio jurídico 

mantido entre as partes, mormente pelo fato de não haver nenhuma prova 

que a seguradora tenha procedido à vistoria inicial para levantamento dos 

itens segurados, aceitando a cobertura dos mesmos, bem como o 

pagamento do prêmio do seguro. Consoante entendimento pacífico do STJ, 

o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar 

dano moral. (TJMT, Ap 89260/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) “RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - PAGAMENTO 

DO PRÊMIO - RECUSA INJUSTIFICADA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO 

DO CDC - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO EVENTO - INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - VEÍCULO FURTADO X NEGATIVA DE PAGAMENTO DA 

SEGURADORA - INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO - RECURSOS IMPROVIDOS. Em 

se tratando de relações contratuais regidas pela Legislação Consumerista, 

as cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao 

consumidor, especialmente, se da sua análise ocorrer dúvida sobre o 

verdadeiro alcance e abrangência. Qualquer cláusula que estipule ou 

implique em cerceamento ou redução de direitos do consumidor, bem como 

aquelas que indiquem desvantagens ao aderente, deverão estar 

obrigatoriamente expostas de forma clara no contrato de adesão, 

inexistindo comprovação da estipulação contratual, há que prevalecer a 

boa-fé do consumidor. O fato de a Seguradora se negar a arcar com o 

pagamento do seguro não constitui ato ilícito capaz de gerar indenização 

por danos morais.” (RAC nº 6024/2010, Relatora; Desembargadora MARIA 

HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data do Julgamento 29/9/2010) 

“APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - 

SEGURO DE VEÍCULO - NEGATIVA DA SEGURADORA EM INDENIZAR - 

DOIS SEGUROS PARA O MESMO BEM - VALIDADE DO PRIMEIRO SEGURO 

CONTRATADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O 
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CONSTANTE NA APÓLICE - INDENIZAÇÃO A SER PAGA DIRETAMENTE 

AO SEGURADO - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - RECURSO DA 

APELANTE BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A IMPROVIDO 

- RECURSO DE EDÉSIO RIBEIRO NETO E OUTRA PARCIALMENTE 

PROVIDO. Tendo sido o contrato firmado sob a égide do Código Civil de 

1916, devem ser aplicadas as regras nele constantes. Sendo constatada 

a existência da contratação de dois seguros para o mesmo bem é de ser 

dada validade ao primeiro firmado pelo segurado, conforme se extrai do 

disposto no artigo 1437, do Código Civil de 1916. O valor da indenização a 

ser paga ao segurado é aquela constante na apólice e que foi contratada 

pelas partes. Mesmo sendo o veículo alienado fiduciariamente é o 

segurado a parte legítima para receber a indenização securitária devida, 

tendo QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 121/2012 - CLASSE CNJ - 

198 - COMARCA CAPITAL Fl. 11 de 12 TJ Fls - em vista que o credor 

fiduciante não tem qualquer relação com o contrato mantido entre as 

partes. O fato do contrato securitário não ter sido cumprido não enseja 

indenização por danos morais, são meros dissabores que foram 

solucionados via judicial.” (RAC nº 71346/2007, Relator Dr. ANTONIO 

HORÁCIO DA SILVA NETO, Data do julgamento 20/02/2008) Portanto, não 

há se falar em dano moral indenizável no caso em análise. No que tange 

aos danos materiais, consistentes no ressarcimento pelo pagamento das 

diárias do aluguel do carro e os valores pagos a locadora de veículos pela 

subtração do veículo, embora a parte autora argumente a esse respeito, 

nada trouxe aos autos a fim de comprovar a ocorrência desses danos. 

Nessa perspectiva é que não prospera este pleito indenizatório, porquanto 

não existe nos autos qualquer prova, quer em relação as despesas 

suportadas pela autora, conforme alegado. Aliás, neste particular a parte 

autora sequer se preocupou em comprovar existência de prejuízo ou 

contratação do aluguel do carro, ônus do qual não se desincumbiu, a rigor 

do artigo 373 do Código de Processo Civil, visto que é sua obrigação 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Assim, tendo a autora 

negligenciado na prova documental de suas alegações, imperioso é a 

improcedência do pedido relativamente aos danos materiais. Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido 

de Tutela Antecipada ajuizada por Fabiane Souza do Nascimento e Silva e 

Doralice Souza do Nascimento em face de Mapfre Seguros Gerais S.A a 

fim de: Condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

com base na tabela FIPE vigente na data do sinistro, no valor de R$ 

5.073,52 (cinco mil setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), 

acrescidos correção monetária (INPC) e juros legais de 1% ao mês a partir 

da citação. Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o réu, 

com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, do CPC. Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto 

ao interesse na execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e necessárias anotações. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito [1] REsp 1546163/GO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052475-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1052475-43.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

por Danos Morais ajuizada por Elenir Cecilia de Moraes Pereira em 

desfavor de Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto. A parte autora se manifestou no ID nº 29098913, 

informando o desinteresse no prosseguimento do feito, pugnando pela 

extinção sem resolução do mérito. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por Elenir 

Cecilia de Moraes Pereira em desfavor de Águas Cuiabá S/A 

Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Dispõem os 

artigos 485, VIII e 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a 

desistência da ação; Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação 

judicial. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora no 

ID nº 29098913, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024024-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA COELHO DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024024-76.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Sonia Coelho de Arruda Oliveira em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 17/07/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 9283907/ 9283909/ 9283910/ 9283911/ 

9283912) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

9283900/9283902/9283903/9283904/9283907/9283909/9283910/9283911/

9283912/9283913/9283914/9283915/9283916/9283917/9283919/9283927/

9283921/9283922/9283923). Pela decisão (ID – 9326684), foi deferido o 

pedido de gratuidade de justiça, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Manifestação da 

parte requerida (ID – 10850884), requerendo a habilitação nos autos. 

Conforme consta no (ID – 11122869), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Na contestação (ID – 11572145) alega à requerida a 

preliminar da falta de interesse de agir pelo pedido administrativo 

pendente. As partes manifestaram concordância com relação ao laudo 

pericial realizado em sessão de audiência de conciliação (ID- 11665405 e 

18430131). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

ajuizada proposta por Sonia Coelho de Arruda Oliveira em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, a 

requerida suscitou em sede de contestação a preliminar de falta de 

interesse de agir pela pendência do pedido administrativo. REJEITO a 

preliminar da ausência do requerimento administrativo, porque está juntado 

(ID – 9401732). Rejeitadas as preliminares, passo á analise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Ficha de 

Atendimento ID- 9283907/ 9283909/ 9283910/ 9283911/ 9283912/ 

9283914) comprovando o acidente e o atendimento médico após o 
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ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID- 

11122869) atestou que o periciado apresenta “incapacidade física leve 

25% em estrutura torácica”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/07/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura torácica como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura torácica, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Sonia Coelho de Arruda Oliveira em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente leve em estrutura torácica, corrigido monetariamente data do 

sinistro (17/07/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023091-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN FABRICIO SANTANA DE OLIVEIRA MIKUNI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REU)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023091-40.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Moras c/c Pedido de Liminar ajuizada por Ronan Fabricio 

Santana de Oliveira Mikuni em face de Studio Z Calçados e Calcard 

Administradora de Cartões Ltda. Sustenta o autor que foi constatado uma 

restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia informa 

desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes. Aduz que sofreu um acidente de trânsito, ocasião em que 

teve sua carteira de habilitação extraviada. Após, surgiram vários débitos 

em seu nome. Afirma ainda que não realizou qualquer tipo de relação 

jurídica que originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato é 

indevido. Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da 

ação a fim de que seja declarado inexistente o débito cobrado 

indevidamente pelas partes requeridas na quantia certa de R$ 1.012,49 

(um mil doze reais e quarenta e nove centavos), o ressarcimento em 

dobro a cobrança indevida, na quantia certa de R$ 2.024,98 (dois mil vinte 

e quatro reais e noventa e oito centavos), requer a condenação aos 

danos morais a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Deu à 

causa o valor de R$ 42.024,98 (quarenta e dois mil vinte e quatro reais e 

noventa e oito centavos). Instruiu o pedido com os documentos conforme 

(IDS – 4481225/4481289). Pela decisão (ID – 4493472) foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, a tutela de urgência e designada audiência 

de conciliação, bem como, determinou a citação e intimação da parte 

requerida. Citada, a requerida apresentou contestação (ID – 5564629), 

acompanhada de documentos (IDS – 5564645/5564719). Conforme consta 

no (ID – 5566159), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera. Impugnação à contestação (ID – 5904062). A decisão 

no (ID – 8003156) determinou a intimação da parte requerida, para 

manifestar-se a respeito dos documentos apresentados na impugnação à 

contestação (ID – 5904062), o que foi cumprido (ID – 8017945). 
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Manifestação à impugnação da parte requerida (ID – 9130841). Decisão 

(ID – 11593664) determinou a intimação da parte autora para 

manifestar-se a respeito do documento acostado no (ID – 9130841 e 

9130856), bem como cumpriu o determinado no (ID – 11699458). O feito foi 

saneado (ID – 15131659), ocasião em que fixou como ponto controvertido 

a ilicitude na conduta do requerido, a existência de fraude na contratação, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, sua extensão e o nexo causal. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Moras c/c Pedido de 

Liminar ajuizada por Ronan Fabricio Santana de Oliveira Mikuni em face de 

Studio Z Calçados e Calcard Administradora de Cartões Ltda. Constata-se 

que parte Ré cobra do autor valores referentes à prestação de serviços 

supostamente contratados. A parte autora não reconhece a dívida em 

questão. Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de 

consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto 

no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e 

a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 

º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável à 

aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código 

Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre as partes a de 

consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e 

fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta 

o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do 

serviço se apresente defeituosa. Desse modo, basta que se verifique a 

existência do dano (defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à 

conduta do fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a 

responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de 

culpa. Todavia, diante da documentação acostada pelo requerido que 

comprova a contratação de serviço pela parte autora, conforme 

documentos acostados na contestação, razão pela qual tenho ausentes a 

negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, uma vez que 

lícita à cobrança do débito pelo serviço contratado. É consabido que nas 

relações de consumo, a responsabilização, em regra, é objetiva, 

prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do 

risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie 

risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo 

Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor - 

responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo 

aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de 

consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501). Outrossim, essa teoria 

funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios 

do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve 

arcar com os prejuízos causados, independente de culpa. Contudo, a 

dispensabilidade da demonstração de culpa, não exime o consumidor de 

comprovar a prática do ato ilícito, in casu, a ocorrência de ausência de 

contratação. Nesse sentido, não se pode olvidar que a inversão do ônus 

da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos 

direitos do consumidor e, via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, 

quando for verossímil a alegação, o que fora demonstrado no caso. Em 

atendimento a essa regra, a requerida apresentou documentação 

demonstrando a existência de contratação de serviços (ID. 5564645 a 

5564719), onde consta as faturas emitidas com os históricos de 

chamadas e utilização dos serviços contratados, mostrando-se legítima a 

cobrança, e, por conseguinte a inscrição do nome do autor nos serviços 

de proteção ao crédito. Com esses fundamentos, considero válidas as 

provas apresentadas pela requerida ao longo da instrução processual, 

que demonstram a regularidade da contratação. Em consequência, ante a 

ausência da prática de ato ilícito, resta inviabilizado pedido de danos 

morais, uma vez que para sua configuração a ocorrência de ilicitude é 

requisito essencial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA INSTRUÇÃO - INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO REGULAR - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - CONDENAÇÃO POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA - INVIABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a contratação do 

serviço de telefonia pela parte, não há que ser falar em prática de ato 

ilícito hábil a ensejar a desconstituição de dívida, ou a condenação em 

danos morais. Evidenciado o uso do processo para se abster de 

pagamento de dívida regular e recebimento indevido de indenização, 

torna-se imperiosa a condenação da parte a litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80 e 81 do CPC. Não sendo demonstrada a modificação da 

situação financeira da parte após deferimento da gratuidade da justiça, 

não há que se falar em revogação do benefício. (TJMT, Ap 95259/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DENOMINADOS "112 - 

PLANO CONTA COMPLETA", "OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES" E "OI... 

Ver íntegra da ementa FRANQ. 200MINN PARA OI MÓVEL". MATÉRIA DE 

FATO. CASO CONCRETO. CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE 

COMPROVADA. SERVIÇOS USUFRUÍDOS PELO CONSUMIDOR. DEVIDA A 

CONTRAPRESTAÇÃO, SEM A QUAL HAVERIA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA. SERVIÇOS CONTRATADOS E 

USUFRUÍDOS - Não há como ser reconhecida ilegalidade ou abusividade 

na cobrança dos serviços devidamente usufruídos pelo cliente. Os 

serviços estão sendo prestados, sem prova cabal de que tenham sido 

contestados pelo cliente na seara administrativa. Considerando, portanto, 

que os serviços foram usufruídos, resta autorizada a cobrança dos 

valores decorrentes do contrato, pela operadora e, por conseguinte, 

devem ser julgados improcedentes os pedidos de declaração de 

inexigibilidade, repetição do indébito e de indenização por danos morais. 

Diante da improcedência dos pedidos, fica prejudicada a análise do 

recurso de apelação interposto pela parte autora. Sucumbência 

redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA 

RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70062726559, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

18/03/2015) E mais, observa-se que o art. 80 do CPC, prescreve as 

hipóteses aplicáveis para os casos de litigância de má fé, vejamos: Art. 

80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; [...] No caso 

dos autos, verifica-se que o autor se enquadra na hipótese prevista no 

inciso III do art. 80 do CPC, considerando que ingressou com ação para 

declarar a inexistência de dívida que fora contratada pela parte, e mais, 

buscou indenização indevida. Desse modo, observando o previsto no art. 

81 do CPC, aplico multa por litigância de má-fé correspondente a 2% sobre 

o valor da causa. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Moras c/c Pedido de 

Liminar ajuizada por Ronan Fabricio Santana de Oliveira Mikuni em face de 

Studio Z Calçados e Calcard Administradora de Cartões Ltda, revogando a 

tutela antecipada anteriormente deferida, e condeno a parte autora por 

litigância de má fé correspondente a 2% sobre o valor da causa. Condeno, 

ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa 

devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Transitado em 

julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021194-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRUNO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021194-40.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Antonio Bruno da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 01/05/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 8768978) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

8768970/8768971/8768978/8768985). Pela decisão (ID – 9206280) foi 

deferido os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação, determinada a citação e intimação da parte requerida. O autor 

manifestou-se (ID – 9507798/9507804) requerendo a juntada do Histórico 

Clinico, Boletim de Atendimento e o Relatório Médico. Manifestação da 

parte requerida (ID – 10512205), requerendo a habilitação nos autos. 

Conforme consta no (ID – 10809356), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Na contestação (ID – 10870027), alega à requerida a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

ausência de documentos indispensáveis ao processamento da demanda, 

da inépcia da inicial – da necessidade de pedido administrativo anterior. 

Manifestação da parte requerida (ID – 11154293) com relação ao laudo 

pericial. A parte autora manifestou-se em impugnação (ID – 14129117), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por Antonio Bruno da Silva em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação, 

da carência da ação pela ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda, da inépcia da inicial – da necessidade de 

pedido administrativo anterior. REJEITO a preliminar de retificação do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Ainda, em sede de preliminar, o 

requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento do mérito, 

sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os documentos 

essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, 

da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. REJEITO a preliminar da ausência do requerimento 

administrativo, pois está juntado (ID – 8768985). Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Certidão 

de Ocorrência e Boletim de Atendimento Médico (ID – 8768978), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em audiência de conciliação (ID - 

10809356) atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente leve 

(25%) em membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 
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máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/05/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no membro inferior direito, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

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

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Antonio Bruno da Silva em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

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

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no membro inferior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (01/05/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054675-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FRANCISCA DE ALMEIDA MOREIRA (REQUERENTE)

BENEDITO PAULO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA EDNA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

BENEDITA FRANCISCA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENIA CALDAS ABREU OAB - MT13337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ministerio publico da comarca de cuiaba-mt (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1054675-23.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de retificação do registro de Maria Edna de Almeida, 

Benedito Paulo de Almeida, Eliete Francisca de Almeida Moreira e Benedita 

Francisca de Almeida, visando à retificação de suas certidões de 

nascimento a fim de corrigir o nome da genitora Sebastiana Julia de 

Almeida, que está incompleto, bem como, retificar a certidão de 

nascimento e óbito desta, para acrescentar os nomes dos genitores da 

falecida que também estão incompletos. Juntou os documentos 

comprobatórios. O ilustre representante do Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 27316715). É relatório. 

Fundamento. DECIDO. Os requerentes são irmãos e buscam a retificação 

dos seus registros de nascimento a fim de proceder à retificação do nome 

da sua genitora que foi grafado incorretamente e incompleto nesses 

documentos. Além de requerer a certidão de nascimento e óbito de 

Sebastiana Julia de Almeida, para acrescentar os nomes dos genitores da 

falecida que estão incompletos. Diante da documentação acostada, e a 

necessidade de ajustar a documentação à realidade fática, em 

consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido inicial para 

determinar: a) A retificação da CERTIDÃO DE NASCIMENTO de Maria Edna 

de Almeida, nascida em 11/05/1941, livro 16, folha 253, termo 6.337, 

especificamente no campo filiação onde se lê SEBASTIANA JOSÉ DE 

ALMEIDA, seja corrigido para SEBASTIANA JULIA DE ALMEIDA, 

permanecendo os demais dados inalterados; b) A retificação da 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO de Sebastiana Julia de Almeida, matrícula 

063750 01 55 1977 1 00006 281 0005600 68, do Cartório do 3º serviço 

notarial e Registral de Cuiabá-MT, a correção no item filiação, onde se lê 

AMALIA DE ALMEIDA, leia-se AMALIA MARIA DE ALMEIDA, bem como, 

acrescente a filiação paterna JULIO LUIZ DE ALMEIDA, permanecendo os 

demais dados inalterados; c) A retificação da CERTIDÃO DE ÓBITO de 

Sebastiana Julia de Almeida, matricula 0637500155 2017 4 00373 037 

0121937 52, do Cartório do 3º serviço notarial e Registral de Cuiabá-MT, a 

correção no item filiação, onde se lê AMALIA DE ALMEIDA, leia-se 

AMALIA MARIA DE ALMEIDA, bem como, acrescente a filiação paterna 

JULIO LUIZ DE ALMEIDA, permanecendo os demais dados inalterados; d) 

A retificação da CERTIDÃO DE NASCIMENTO de Benedito Paulo de 

Almeida, matrícula 063750 01 55 1952 1 00016 084 00017173 56, do 

Cartório do 3º serviço notarial e Registral de Cuiabá-MT, a correção no 

item filiação, onde se lê Sebastiana de Almeida, leia-se Sebastiana Julia de 

Almeida, permanecendo os demais dados inalterados; e) A retificação da 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO de Eliete Francisca de Almeida, matrícula 

06375001551964 1 00043 272 0103973 61, do Cartório do 3º serviço 

notarial e Registral de Cuiabá-MT, a fim de no campo de avós materno, 

onde se lê Analia Maria de Almeida, leia-se Amalia Maria de Almeida, 

permanecendo os demais dados inalterados. Expeça-se o necessário. 

Após as ulteriores formalidades legais, arquivem-se os autos. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029479-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANNA PEREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029479-22.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Liminar ajuizada por Pollyana Pereira 

Brito em face de IUNI- Educacional S/A (Unic Kroton). Sustenta a parte 

autora que cursa a faculdade de Educação Física junto à requerida. No 

início o valor da mensalidade era de R$ 1.088,00 (um mil e oitenta e oito 

reais), e todas as mensalidades sempre foram quitadas por meio do FIES. 

Aduz que o valor cobrado referente ao mês de junho/2017 era de R$ 

1.435,46 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis 

centavos). Informa que para efetuar a matrícula no 8.º semestre que 

começou no dia 08/08/2017, a requerida exigiu o pagamento de 03 (três) 

valores, referente à serviços, totalizando o valor de R$1.165,02 (um mil 

cento e sessenta e cinco reais e dois centavos). Acrescenta que diante 

da cobrança indevida da requerida, ficou impossibilitada de realizar as 

provas e de apresentar TCC já aplicados pelos professores e que não 

possui condições financeiras de arcar com o valor cobrado, sendo que o 

mesmo é indevido, tendo em vista que a autora é beneficiaria de 

financiamento estudantil. Requer, diante dos fatos, o julgamento 

procedente do pedido da ação a fim de que declarar como indevidos os 

ajustes de mensalidade no valor total de R$ 1.165,02 (hum mil cento e 

sessenta e cinco reais e dois centavos), bem como, condenar a requerida 

seja condenada a reparação a título de danos morais a quantia de 30 

(trinta) salários mínimos, no valor de 28.110,00 (vinte e oito mil cento e dez 

reais). Deu à causa o valor de R$ 29.275,02 (vinte e nove mil duzentos e 

setenta e cinco reais e dois centavos). Instruiu o pedido com os 

documentos conforme (IDS – 9995082/9995164). Pela decisão (ID – 

10310214) foi deferido os benefícios da justiça gratuita e a tutela de 

urgência determinando que a requerida autorizasse a rematrícula da 

autora no 8º semestre, designou audiência de conciliação e determinou a 

citação e intimação da parte requerida. Manifestação da parte requerida 

(ID – 10531552) informando o devido cumprimento da liminar deferida. 

Citada, a requerida apresentou contestação (ID – 11833841), 

acompanhada de documentos nos (IDS – 11833857/11834147). Conforme 

consta no (ID – 11914422), foi realizada a tentativa de conciliação entre as 

partes, restando infrutífera. Impugnação à contestação (ID – 12230463). O 

feito foi saneado (ID – 15131435), ocasião em que fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a falha na prestação do 

serviço, a existência de valores devidos pela autora, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e 

o nexo causal. Intimadas para se manifestarem acerca da necessidade de 

produção de provas, as partes manifestaram-se nos (17524860 e 

17544048) informando que não há mais provas a serem produzidas, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Liminar ajuizada por Pollyana Pereira Brito em face de IUNI- Educacional 

S/A (Unic Kroton). Relata a autora que faz o curso de educação física 

junto à requerida e como é beneficiária do FIES, todas as mensalidades 

são pagas por meio desse financiamento. Ocorre que foi impedida de 

efetuar a rematrícula do 2º semestre de 2017 pela requerida, sob o 

argumento que tinha pendências financeiras no importe total de R$ 

1.165,02 (um mil cento e sessenta e cinco reais e dois centavos). Assim, 

propôs a ação a fim de efetuar a rematrícula e frequentar o curso, sem o 

ônus dos débitos acima mencionados, que, ao final, requer que sejam 

reconhecidos como indevidos. Além da condenação da requerida por 

danos morais. A requerida alega que, apesar de ser aluna contemplada 

pelo FIES, este somente cobre as despesas regulares do curso 

universitário, os demais serviços, tais como prova de segunda chamada, 

multa da biblioteca e sala especial são cobrados diretamente da 

requerente, conforme previsão contratual. Dessa maneira, os débitos são 

devidos e ocorreram por culpa exclusiva da vítima, assim, não há de se 

falar em danos morais. A requerida ainda formulou pedido contraposto, 

pugnando pela condenação da requerente ao pagamento do débito 

atualizado no valor de R$ 1.793,36 (um mil e setecentos e noventa e três 

reais e trinta e seis centavos), que até a presente data não foi pago. Das 

provas colacionadas nos autos, verifica-se que não assiste razão a parte 

autora, uma vez que a requerida comprovou que a requerente gerou 

despesas extraordinárias não cobertas pelo financiamento estudantil, 

conforme previsão contratual do item 3.2 (documento ID. 11834147). 

Ademais, há nos autos documentos comprovando a realização do acordo 

firmado entre as partes para o parcelamento do débito, que atualmente 

perfaz a quantia de R$ 1.793,36 (um mil e setecentos e noventa e três 

reais e trinta e seis centavos), de acordo com documentos id. 11833841 a 

11834147. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de comprovar 

o ônus probatório que lhe cabia, a fim de justificar a cobrança excessiva, 

conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: 

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Diante disso, ante a 

não comprovação da responsabilidade da requerida não há como se falar 

em condenação por danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE 

PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1-As provas 

produzidas não são suficientes para comprovar as alegações do autor. 

Como não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, não se 

desincumbiu do ônus do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 2- 

Recurso conhecido e desprovido. (TJDF, Processo APC 20130111169467 

DF 0030432-76.2013.8.07.0001, Orgão Julgador 6ª Turma Cível, 

Publicação Publicado no DJE : 24/02/2015) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO 

DE DANO. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS E DE 

TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

REGRA DO ART. 333, I, DO CPC. PRELIMINAR: O apelante teve duas 

oportunidades para pedir o depoimento pessoal dos réus e de suas 

testemunhas, mas não o fez. Assim agindo, deixou precluir seu direito. 

Logo, não há que falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, 

em nulidade da sentença. MÉRITO: O autor não se desincumbiu do ônus 

probatório previsto no art. 333, I, do CPC. Assim, ausente comprovação do 

dano imputado aos réus, a improcedência do feito se impõe. PRELIMINAR 

REJEITADA E APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70039794151, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/03/2016). Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Ação 

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

com Pedido de Liminar ajuizada por Pollyana Pereira Brito em face de IUNI- 

Educacional S/A (Unic Kroton). Condeno a requerente ao pagamento do 

débito no valor de R$ 1.793,36 (um mil e setecentos e noventa e três reais 

e trinta e seis centavos). Condeno a requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da 

causa, nos termos do artigo 85 § 2º do CPC, cuja execução torno 

suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações necessárias. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026540-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS (REQUERENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA LIMA COSTA RODRIGUES DUZANOWSKI (REQUERIDO)

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026540-35.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos Locatícios 

ajuizada por Milton Armando Pompeu de Barros representado por CID 

Imóveis LTDA em desfavor de Gabriela Lima Costa Rodrigues e André 

Bernardo Duzanowski. Sustenta o autor que firmou contrato de locação 

com a parte requerida de um imóvel não residencial localizado na Avenida 

Kayton G. Pinto do Nascimento, nº 11, sala 04, bairro: Galeria Paiaguás, 

Cuiabá/MT, pelo prazo de 12 (doze) meses, com inicio em 10/02/2011, com 

valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). O contrato foi 

prorrogado por mais 12 (doze) meses pelo período de 10/02/2013 à 

09/02/2014, e desde então por prazo indeterminado, cujo aluguel 

devidamente reajustado, perfazia a quantia de R$ 709,84 (setecentos e 

nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo também, encargo do 

locatário o pagamento do IPTU, do consumo de água, energia elétrica. De 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 269 de 828



acordo com o contrato, o requerido André Bernardo Duzanowski figura 

como fiador, sendo, portanto, devedor solidário pelas dívidas até a efetiva 

devolução do imóvel. Informa que a parte requerida não tem efetuou o 

pagamento das locações encontrando-se com um débito de R$ 28.443,27 

(vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e sete 

centavos) em aberto. Alega que se utilizou de todos os meios de 

composição amigável para receber, porém não obteve êxito. Requer, 

diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da ação a fim de 

condenar os requeridos ao pagamento do principal de R$ 28.443,27 (vinte 

e oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos). 

Deu à causa o valor de R$ 28.443,27 (vinte e oito mil quatrocentos e 

quarenta e três reais e vinte e sete centavos). Instruiu o pedido com os 

documentos ID. 14793160-14793258. A decisão ID. 15344004, designou a 

audiência de conciliação e determinou a citação dos requeridos para 

apresentarem contestação. A audiência de conciliação foi realizada, 

conforme ID. 16490885, porém, não houve acordo entre as partes. 

Citados, os requeridos não apresentaram contestação, conforme certidão 

ID. 20301048. Pela manifestação de ID. 17929096, a parte autora requereu 

a decretação da revelia dos requeridos e o julgamento antecipado da lide. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos Locatícios ajuizada 

por Milton Armando Pompeu de Barros representado por CID Imóveis LTDA 

em desfavor de Gabriela Lima Costa Rodrigues e André Bernardo 

Duzanowski. A parte requerida devidamente citada, não apresentou 

contestação, razão pela qual lhe decreto a revelia e verificando que a 

matéria é unicamente de direito, não havendo necessidade de se produzir 

provas em audiência, passo ao julgamento da lide, na forma prevista no 

artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Ora, cediço que os 

efeitos da revelia geram presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. Entretanto, trata-se de presunção relativa, que pode ser 

infirmada de acordo com os elementos dos autos. Não obstante a revelia 

da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos fatos articulados, 

observa-se que os documentos encartados com a inicial são provas 

suficientes da alegação do autor. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL 

- DECISÃO MONOCRÁTICA - SEGUIMENTO NEGADO - MANIFESTA 

IMPROCEDÊNCIA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E 

INDENIZAÇÃO - REVELIA - EFEITOS - DOCUMENTOS QUE ATESTAM A 

EXISTÊNCIA DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - 

VALORES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO - 

ART. 557, CAPUT, DO CPC. Julga-se monocraticamente a apelação 

quando é clara sua improcedência. É relativa a presunção de veracidade 

provocada pela revelia. No entanto, quando presentes documentos que 

atestam a existência da dívida e eles não são impugnados tampouco é 

comprovado o adimplemento, os valores são devidos. (TJMT, AgR, 

131061/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/10/2014, Data da publicação no 

DJE 13/10/2014) Sendo hipótese de revelia, para que a matéria de fato não 

seja reputada verdadeira, necessária que haja prova em sentido contrário 

às alegações do autor ou circunstâncias que afastem a presunção de 

veracidade. Na hipótese em discussão, todas as arguições mencionadas 

na petição inicial são matéria de fato e, portanto, presumem-se 

verdadeiras, inexistindo qualquer indício ou circunstâncias de que não 

sejam verdadeiras as alegações, não sendo permitida conclusão diversa 

da que os fatos realmente tenham ocorrido conforme por ele alegados. O 

contrato prescreve a obrigação do locatário no pagamento do aluguel de 

forma pontual e restando demonstrado nos autos não ter o requerido 

efetuado o pagamento dos mesmos, portanto, devidos, conforme prevê o 

art. 22, VIII, da Lei nº 8.245/91. Destarte, restando comprovada a relação 

locatícia, bem como a inadimplência do requerido e, ainda, inexistindo 

justificativa a autorizar o descumprimento da obrigação assumida, a 

procedência da ação se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA 

ENCARGOS DA LOCAÇÃO - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DÉBITO 

IPTU - PREVISÃO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO - 

SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Ocorrendo a inadimplência 

do contrato de locação, é legítima a ação de cobrança dos aluguéis e 

demais encargos da locação. É responsabilidade do locatário a quitação 

de impostos (IPTU) e taxas relativos ao imóvel, durante o período da 

locação, tendo em vista expressa disposição contratual nesse sentido, 

com respaldo no art. 22, VIII, da Lei de Locações, sendo estes devidos.” 

(TJ-MG - AC: 10702085392547001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, 

Data de Julgamento: 08/08/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 14/08/2013) Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente Ação de Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos Locatícios 

ajuizada por Milton Armando Pompeu de Barros representado por CID 

Imóveis LTDA em desfavor de Gabriela Lima Costa Rodrigues e André 

Bernardo Duzanowski e condeno os requeridos solidariamente ao 

pagamento no valor de R$ 28.443,27 (vinte e oito mil quatrocentos e 

quarenta e três reais e vinte e sete centavos), concernente aos alugueres 

e demais encargos da locação descritos na inicial, acrescidos de multa 

moratória de 2% (dois por cento), juros legais e correção monetária (nos 

termos do parágrafo primeiro da clausula segunda do contrato de 

locação). Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da 

condenação. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1036714-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATANILZA DE CARVALHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - 078.305.507-27 

(PROCURADOR)

HORST VILMAR FUCHS OAB - 550.859.039-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036714-06.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença ajuizada por Atanilza e Silva 

Cruz em desfavor de Ympactus Comercial Ltda. A decisão de id nº 

26832586 determinou a comprovação do recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de id 29022495. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de Ação de 

Liquidação de Sentença ajuizada por Atanilza e Silva Cruz em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação. Sobre 

o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Portanto, 

levando-se em consideração a determinação e considerando a desídia do 

patrono da parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033247-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIEMME DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALUISIO PACETTI JUNIOR OAB - SP249527 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. FARES ATACADO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - MT18707-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033247-53.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte autora quanto ao descumprimento 

do acordo homologado e com a finalidade de se evitar futuras nulidades, 

JULGO EXTINTO os autos nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado em 

após, remetam-se os autos imediatamente ao arquivo, com as anotações 

necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061514-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELLY RODRIGUES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO OAB - MT22012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MANENTI (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061514-64.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por Marcelly 

Rodrigues Borges em desfavor de Vera Lúcia Manenti. A parte autora se 

manifestou no ID nº 29078556, informando o desinteresse no 

prosseguimento do feito, pugnando pela extinção sem resolução do mérito. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por Marcelly Rodrigues Borges 

em desfavor de Vera Lúcia Manenti. Dispõem os artigos 485, VIII e 200, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência da ação; Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 29078556, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1028757-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028757-17.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Lucineia 

Dan buscando a retificação do Assento de Óbito do Sr. ANTÔNIO DA 

SILVA, em razão de erro material no momento de indicação do seu estado 

civil. O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela 

procedência do pedido, conforme ID. 22139234. Vieram os autos 

conclusos. É relatório. Fundamento. DECIDO. A requerente busca a 

retificação do registro de óbito do Sr. ANTÔNIO DA SILVA, pois alega que 

no momento da elaboração do referido registro fez constar que o falecido 

deixou 02 (dois) filhos, quando na realidade não teve filhos. Diante da 

documentação acostada que respalda as alegações da autora, e a 

necessidade de ajustar a documentação à realidade fática, em 

consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido inicial para 

determinar e expedição de ofício ao Cartório do 3º serviço notarial e 

Registral de Cuiabá-MT, para proceder a retificação da certidão de óbito 

de ANTÔNIO DA SILVA, matricula 063750 01 55 2018 00384 039 0125238 

51 para que onde se lê: deixou 2 filhos, leia-se: Não deixou filhos, 

mantendo-se os demais dados inalterados. Expeça-se o mandado 

necessário. Após as ulteriores formalidades legais, arquivem-se os autos. 

P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032071-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLETO FERREIRA MACHADO OAB - MT21837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032071-68.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Contribuições Condominiais ajuizada 

por Condomínio Residencial Ipiranga Seção II em desfavor de Rafael Souza 

Ferraz da Costa. A decisão de id nº 22074035 determinou a comprovação 

do recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Devidamente intimada, a parte autora deixou decorrer o 

prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão de id 29195698. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de 

Ação de Execução de Contribuições Condominiais ajuizada por 

Condomínio Residencial Ipiranga Seção II em desfavor de Rafael Souza 

Ferraz da Costa. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação. Sobre 

o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Portanto, 

levando-se em consideração a determinação e considerando a desídia do 

patrono da parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029411-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON NASCIMENTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029411-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Robson Nascimento de Almeida em face de Comati Comercial de Alimentos 

Ltda. Sustenta a parte autora no dia 17 de outubro de 2015, estacionou o 

seu veículo no estabelecimento da requerida para realizar compras. Aduz 

que ao retornar ao veículo, verificou que alguns objetos foram subtraídos 

do seu carro, sendo assim, retornou ao mercado requerido, onde foi 

informado que o estabelecimento não se responsabilizaria e que a 

restituição do valor não era devida. Requer, diante dos fatos, o julgamento 

procedente do pedido da ação a fim de que a requerida seja condenada a 

reparação a título de danos matérias, pela falha na prestação dos 

serviços ocasionando o furto de 1 (um) celular e roupas, devendo ser 

restituídos á título de dano material cuja reparação que se pretende, 
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quantificando-se em R$ 618,38 (seiscentos ,e dezoito reais e trinta e oito 

centavos), requer ainda a reparação a título de danos morais no valor 

correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos, no importe de R$ 

46.850,00 (quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais). Deu à causa 

o valor de R$ 47.468,38 (quarenta e sete mil quatrocentos e sessenta e 

oito reais e trinta e oito centavos). Instruiu o pedido com os documentos 

conforme (ID - 9984189). Pela decisão (ID – 10226938) designou audiência 

de conciliação e determinou a citação e intimação da parte requerida, e 

determinou a emenda da inicial, bem como a parte autora cumpriu o 

determinado no (ID – 11126491). Conforme consta no (ID – 11515414), foi 

realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera. 

Citada, a requerida apresentou contestação (ID – 11798138). Réplica à 

contestação (ID – 12433425). A decisão no (ID – 10853862), determinou a 

intimação da parte requerida para manifestar-se a respeito do documento 

acostado na impugnação à contestação (ID – 7975677), bem como 

cumpriu o determinado no (ID – 1204661). O feito foi saneado (ID – 

15131110), ocasião em que fixou como ponto controvertido a ilicitude na 

conduta do requerido, a falha na prestação do serviço, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e 

o nexo causal. Intimadas para se manifestarem acerca da necessidade de 

produção de provas, as partes manifestaram-se nos (17532008 e 

17588327) informando que não há mais provas a serem produzidas, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Indenizatória por 

Danos Materiais e Morais ajuizada por Robson Nascimento de Almeida em 

face de Comati Comercial de Alimentos Ltda. Alega o autor que teve seus 

pertences furtados do interior do seu veículo no dia 17/10/2015, que 

estava estacionado nas dependências do supermercado. Desse modo, 

requer o ressarcimento pelo aparelho celular e as roupas subtraídas 

naquela ocasião, assim como, a condenação da requerida a pagar 

indenização por danos morais. Para provar o alegado juntou cópia do 

boletim de ocorrência e notas fiscais do aparelho celular e das roupas. No 

entanto, diante das provas produzidas nos autos, observa-se que o autor 

não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Os fatos 

constitutivos do direito do demandante limitar-se-iam a demonstrar a 

responsabilidade da requerida pelos danos ocasionados, demonstrando 

com as provas que possui no sentido de comprovar os fatos ocorridos no 

estabelecimento comercial. O requerente sequer produziu outra prova 

senão a documental que não se mostrou suficiente a comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito, limitando-se a indicar os valores dispendidos 

para com a aquisição do aparelho celular e roupas. Analisando os 

documentos supracitados, verifica-se que o boletim de ocorrência está 

incompleto, não detalhando em que circunstâncias os supostos fatos 

ocorreram. Além disso, a nota fiscal do aparelho celular está em nome de 

terceiro e a nota fiscal das roupas está datada de 14/08/2015, enquanto a 

data indicada pelo autor como data do evento é 17/10/2015, o que, por si, 

não comprova que a subtração dos objetos se deu da forma narrada pelo 

autor. Ressalta-se que foi oportunizado ao autor produzir provas que 

entendia pertinentes ao caso, porém, este se limitou a requer o julgamento 

antecipado da lide (ID. 17532008). Dessa forma, a parte autora não se 

desincumbiu de comprovar o ônus probatório que lhe cabia, a fim de 

justificar a indenização por danos materiais e morais, conforme dispõe o 

art. 373, I, do CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; Diante disso, ante a não comprovação 

da responsabilidade da requerida não há como se falar em condenação 

por danos morais e materiais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE 

PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1-As provas 

produzidas não são suficientes para comprovar as alegações do autor. 

Como não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, não se 

desincumbiu do ônus do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 2- 

Recurso conhecido e desprovido. (TJDF, Processo APC 20130111169467 

DF 0030432-76.2013.8.07.0001, Orgão Julgador 6ª Turma Cível, 

Publicação Publicado no DJE : 24/02/2015 .) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO 

DE DANO. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS E DE 

TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

REGRA DO ART. 333, I, DO CPC. PRELIMINAR: O apelante teve duas 

oportunidades para pedir o depoimento pessoal dos réus e de suas 

testemunhas, mas não o fez. Assim agindo, deixou precluir seu direito. 

Logo, não há que falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, 

em nulidade da sentença. MÉRITO: O autor não se desincumbiu do ônus 

probatório previsto no art. 333, I, do CPC. Assim, ausente comprovação do 

dano imputado aos réus, a improcedência do feito se impõe. PRELIMINAR 

REJEITADA E APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70039794151, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/03/2016). Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Ação 

Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por Robson 

Nascimento de Almeida em face de Comati Comercial de Alimentos Ltda. 

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução torno 

suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações necessárias. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1024717-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HESA 86 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE LELIS COSTA OAB - MG106752 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024717-26.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Notificação Judicial ajuizada por HESA 86 – Investimentos 

Imobiliários Ltda. em desfavor de Mário Mansur Bumlai Júnior. A parte 

autora se manifestou no ID nº 29193696, informando o desinteresse no 

prosseguimento do feito, pugnando pela extinção sem resolução do mérito. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Notificação Judicial ajuizada por HESA 86 – Investimentos Imobiliários 

Ltda. em desfavor de Mário Mansur Bumlai Júnior. Dispõem os artigos 485, 

VIII e 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência da ação; 

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 29193696, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1034114-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034114-75.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por Dandy Vinicius Spanhol em 

desfavor de PETROBRÁS Distribuidora S/A. A parte autora se manifestou 

no ID nº 27778086, informando o desinteresse no prosseguimento do feito, 

pugnando pela extinção sem resolução do mérito. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 
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Despejo ajuizada por Dandy Vinicius Spanhol em desfavor de 

PETROBRÁS Distribuidora S/A. Dispõem os artigos 485, VIII e 200, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência da ação; Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 27778086, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1057562-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

ZEIDAN PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN (REU)

LAURO DIAVAN NETO (REU)

YEGROS FERREIRA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1057562-77.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Inadimplência c/c Rescisão da Locação 

e Cobrança de Aluguéis e Acessórios ajuizada por Zedian Participações e 

Administração Ltda. em desfavor de Yegros Ferreira EIRELI – ME, Lauro 

Diavan Neto e Marcela Nardez Branco Diavan. A parte autora se 

manifestou no ID nº 28637202, informando o desinteresse no 

prosseguimento do feito, pugnando pela extinção sem resolução do mérito. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Despejo por Inadimplência c/c Rescisão da Locação e 

Cobrança de Aluguéis e Acessórios ajuizada por Zedian Participações e 

Administração Ltda. em desfavor de Yegros Ferreira EIRELI – ME, Lauro 

Diavan Neto e Marcela Nardez Branco Diavan. Dispõem os artigos 485, VIII 

e 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência da ação; 

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 28637202, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044031-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERENTE)

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044031-55.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Danos Morais e Obrigação de Fazer 

ajuizada por OS Instituto Odontológico Ltda. – ME e Aritusa Leite Nobrega 

Ribeiro em desfavor de Banco Santander S/A. A decisão de id nº 

26792397 determinou a comprovação do recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de id 28975048. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de Ação Ordinária 

de Danos Morais e Obrigação de Fazer ajuizada por OS Instituto 

Odontológico Ltda. – ME e Aritusa Leite Nobrega Ribeiro em desfavor de 

Banco Santander S/A. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação. Sobre 

o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Portanto, 

levando-se em consideração a determinação e considerando a desídia do 

patrono da parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022149-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022149-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jean Carlos Vieira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 20/10/2016, conforme Certidão de Ocorrência anexado (ID – 

9053387) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

9053370/9053380/9053387/9053396/9053403). Pela decisão (ID – 

9309794), foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme consta no (ID – 10856110) foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Na contestação (ID – 10911525) alega à requerida a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação e a inépcia da inicial pela 

ausência de documento indispensáveis à propositura da ação, da 

ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral e o comprovante de residência em 

nome de terceiro, bem como manifestou favorável com os termos do laudo 

pericial. A autora manifestou-se em impugnação, reiterando os termos da 

exordial (ID – 14462944). A parte requerida manifestou concordância com 

relação ao laudo pericial (ID – 114463025). Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Jean Carlos Vieira em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 
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matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, a 

requerida suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação e a inépcia, da inicial pela ausência de documento 

indispensáveis à propositura da ação da ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral e o comprovante de residência em nome de terceiro. 

Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria 

constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção 

do processo sem julgamento do mérito, sustentando que a parte autora 

não instruiu a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação. 

Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) 

certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a 

prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada 

pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num 

juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o 

acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências 

estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar 

de inépcia da inicial, pela ausência de documentação imprescindível, 

sendo imperioso destacar que a suficiência dos documentos acostados 

para a comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito 

da ação, razão pela qual com ele será apreciado. REJEITO a preliminar da 

ausência do requerimento administrativo, porque está juntado (ID - 

9053380). Acerca da ausência de comprovante de residência em nome da 

parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Ressalto, 

por fim ser a presente demanda via inadequada para se discutir a 

competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência, Ficha de Consulta PA e 

Histórico Clínico (ID – 9053387/9053396/9053403), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em audiência de conciliação (ID- 10856110) atestou que “o 

periciado apresenta invalidez permanente como leve (25%) em “pé” 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 
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0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no “pé” direito, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Jean Carlos Vieira em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente leve no pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(20/10/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008932-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SOUSA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008932-53.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCAS DE SOUSA CARDOSO, em desfavor de SEGURADORA LÍDER. 

A parte autora requereu a desistência da presente ação – ID. 29788450. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Defiro o 

pedido da justiça gratuita. HOMOLOGO a desistência da ação formulada 

pela parte autora para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil, condenando a parte que desistiu ao pagamento das 

eventuais custas e despesas processuais, ficando a execução suspensa 

face a gratuidade deferida nos presentes autos. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010863-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010863-96.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Patricio da Silva Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 11/08/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 5911936) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 14.443,00 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e três 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

d o c u m e n t o s  ( I D  – 

5911492/5911498/5911757/5911908/5911936/5911943/5911809). Pela 

decisão (ID – 7274459), foi deferido o pedido de gratuidade de justiça, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Manifestação da parte requerida (ID – 9055055), 

requerendo a habilitação nos autos. Na contestação (ID – 9308978) alega 

à requerida a preliminar da necessidade de alteração do polo passivo da 

ação e a falta de interesse de agir pela necessidade de pedido 

administrativo anterior. Conforme consta no (ID – 9568027), foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

10117598) reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo realizado em audiência de conciliação. Manifestações 

das partes (ID – 14793057 e 14841772), com relação ao laudo pericial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por Patricio da 

Silva Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da ação e a falta de interesse de agir pela 

necessidade de pedido administrativo anterior. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 
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PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

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

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência do requerimento administrativo, porque está juntado 

(ID – 5911809). Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 

14.443,00 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e três reais). O autor 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Ficha de Atendimento (ID – 5911936/5911943), comprovando o acidente e 

o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em audiência de conciliação (ID- 9568027) atestou que “o periciado 

apresenta invalidez permanente média (50%) no ‘dedo do pé’ direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/08/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no 1 º dedo do pé direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média do “dedo do pé” direito, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 10% (cinquenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Patricio da Silva Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente média no 1º dedo do pé direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (11/08/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1047648-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BENEDITO DA SILVA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1047648-86.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c Reparação de Dano 

Material e Moral ajuizada por Márcio Benedito da Silva Mendes em 

desfavor de Condomínio Residencial Diamante. A parte autora se 

manifestou no ID nº 25830004, informando o desinteresse no 

prosseguimento do feito, pugnando pela extinção sem resolução do mérito. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Consignação em Pagamento c/c Reparação de Dano Material e 

Moral ajuizada por Márcio Benedito da Silva Mendes em desfavor de 

Condomínio Residencial Diamante. Dispõem os artigos 485, VIII e 200, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência da ação; Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 
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ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 25830004, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026579-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA FENIX LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº. 1026579-32.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por 

Delcaro Hotéis LTDA em face de Marmoraria Fênix LTDA. Sustenta a parte 

autora na inicial que adquiriu junto à requerida, produtos para reforma da 

entrada do seu empreendimento (Hotel), quais sejam: pisos, peças de 

mármore e materiais para assentamento, bem como contratou os serviços 

de instalação da Requerida, pelo valor de R$ 8.600,00 (oito mil seiscentos 

reais), para pagamento em 3 vezes, com garantia de 2 anos quanto à 

quebra. Ocorre que após a instalação dos produtos, vários pisos 

apresentaram defeitos (quebras), motivo pelo qual o autor entrou em 

contato com a requerida para realizar o conserto. No entanto, a requerida 

não tomou nenhuma providência a respeito. O autor ainda notificou a 

requerida no mês de setembro de 2017, mas a requerida permaneceu 

inerte. Diante disso, requer o julgamento procedente da ação a fim de 

condenar a requerida a efetuar o ressarcimento da quantia paga no valor 

de R$ 8.600,00 (oito mil seiscentos reais) acrescidos de juros e correção 

monetária, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Deu à causa o valor de R$ 16.600,00 

(dezesseis mil e seiscentos reais). Junta os documentos ID. 

14799373-14799532. Pela decisão ID. 16136606 designou audiência de 

conciliação e determinou a citação da requerida. A audiência de 

conciliação foi realizada, conforme ID. 1776398, porém, restou infrutífera. 

Citada (ID. 17621935), a requerida não apresentou contestação, conforme 

certidão ID. 18919694. Pela manifestação de ID. 19190610, a parte autora 

requereu a decretação da revelia dos requeridos e o julgamento 

antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais 

proposta por Delcaro Hotéis LTDA em face de Marmoraria Fênix LTDA, 

visando à reparação por danos morais e materiais decorrentes da compra 

produtos para reforma da entrada do seu empreendimento (Hotel), quais 

sejam: pisos, peças de mármore e materiais para assentamento que 

apresentaram defeitos. Da análise dos autos, constata-se que parte 

Autora adquiriu produtos pagando a importância de R$ 8.600,00. A 

requerida devidamente citada, não apresentou contestação conforme 

certidão ID. 18919694, razão pela qual decreto-lhe a revelia e verificando 

que a matéria é unicamente de direito, não havendo necessidade de se 

produzir provas em audiência, passo ao julgamento da lide, na forma 

prevista no artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não obstante a 

revelia da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos fatos 

articulados, verifico que o pedido é procedente, posto que pelas provas 

apresentados pela autora, que demonstra que adquiriu dos produtos e a 

negativa da requerida em trocar os pisos defeituosos, conforme 

documentos de ID. 14799373-14799532. Devido a inversão do ônus da 

prova, competia a requerida comprovar a inexistência de má prestação de 

serviços, o que não ocorreu. O fornecedor de produtos e serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados por defeitos relativos aos produtos e prestação de 

serviços que disponibiliza no mercado de consumo. Tratando-se de 

relação de consumo, a demandada não solucionou a questão de acordo 

com as hipóteses do art. 18, § 1º, do CDC , gerando transtornos e 

aborrecimentos que extrapolaram a normalidade, configurando ato ilícito 

passível de reparação por danos morais. Destarte, tenho que patentes se 

mostram a negligência da requerida e o ilícito civil que este praticou. No 

que tange ao quantum devido, o arbitramento deve pautar-se por critérios 

que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se 

torne irrisório para o ofensor. Tem que haver desgaste financeiro ao réu 

para abster-se de praticar atos semelhantes, mas deve ser evitada a pena 

exacerbada. Ainda, devem ser levadas em consideração as condições 

econômicas das partes, a repercussão do fato e a conduta do réu para a 

justa dosimetria do valor indenizatório. Por esta razão, fixo a condenação 

do requerido em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. No 

que tange aos danos materiais, observa-se que foram colacionados nos 

autos, os valores despendidos com a aquisição de produtos (ID. 

14799435-14799445). Dessa maneira, merece o autor ser ressarcido pela 

quantia de R$ 8.600,00 (oito mil seiscentos reais). Posto isto, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por 

Delcaro Hotéis LTDA em face de Marmoraria Fênix LTDA para: a) 

Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.600,00 (oito mil 

seiscentos reais), a título de danos materiais, acrescidos juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do 

efetivo desembolso. b) Condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ); c) Condenar a requerida, com a totalidade do pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1023830-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGALHAES ALTIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743-O (ADVOGADO(A))

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO PARQUE PANTANAL III (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023830-76.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Honorários 

Advocatícios Extrajudiciais cumulada com Consignação em Pagamento de 

Cotas Condominiais proposta por Thiago Magalhães Altieri em face de 

Condomínio Residencial Parque Pantanal III – Torre das Baias. De acordo 

certidão de id 22298556 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no entanto, a autora deixou decorrer o prazo, sem apresentar 

qualquer manifestação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de 

Honorários Advocatícios Extrajudiciais cumulada com Consignação em 

Pagamento de Cotas Condominiais proposta por Thiago Magalhães Altieri 

em face de Condomínio Residencial Parque Pantanal III – Torre das Baias. 

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I – indeferir a petição inicial; II – o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III – por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; IV – verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo; V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada; VI – verificar a ausência de legitimidade ou de 

interesse processual; VII – colher a alegação de existência de convenção 

de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência; 

VIII – homologar a desistência da ação; IX – em caso de morte da parte, a 

ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X – nos 

demais casos prescritos neste Código. Compulsando os presentes autos, 

verifico que a parte autora, mesmo devidamente intimada, deixou de 

praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por mais de 30 
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(trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem julgamento do 

mérito. Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

P.R.I.C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022436-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERICA LEITE RODES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022436-63.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Patrícia Érica Leite 

Rodes em desfavor de Banco BMG S/A. A decisão de id nº 26346383 

determinou a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certidão de id 28568707. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Patrícia Érica Leite Rodes em desfavor de Banco BMG S/A. 

Pois bem. Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a 

parte autora não cumpriu a determinação. Sobre o tema, disciplina o art. 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009325-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009325-75.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DENILSON MAGALHAES DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora manifestou ID - 29885915 

pela desistência da ação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Defiro a justiça gratuita. Isto posto, HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora para os fins do artigo 

200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, condenando a 

parte que desistiu ao pagamento das eventuais custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, ficando a execução suspensa 

face a gratuidade deferida nos presentes autos. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019376-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

MARIA MARGARETH VERAS GADELHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE RAYEL AMARO (EXECUTADO)

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO TADEU RAYEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019376-53.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Aluguéis e Encargos decorrentes da 

Locação ajuizada por Maria Margareth Veras Gadelha em desfavor de 

Carlos Eduardo Tadeu Rayel, Ailton Luiz Amaro e Caroline Rayel Amaro. A 

parte autora se manifestou no ID nº 27482722, informando o desinteresse 

no prosseguimento do feito, pugnando pela extinção sem resolução do 

mérito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Execução de Aluguéis e Encargos decorrentes da 

Locação ajuizada por Maria Margareth Veras Gadelha em desfavor de 

Carlos Eduardo Tadeu Rayel, Ailton Luiz Amaro e Caroline Rayel Amaro. 

Dispõem os artigos 485, VIII e 200, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: VIII – 

homologar a desistência da ação; Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora no ID nº 27482722, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014220-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO REZENDE DA SILVA (EXECUTADO)

TIARLIS ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

EDIMICIO PEREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014220-16.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Daniel 

Gomes de Oliveira em desfavor de Severino Rezende da Silva e outros. 

As partes formularam acordo conforme ID 27849039 requerendo a sua 

homologação e a consequente extinção do processo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as 

partes conforme ID 27849039, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que os 

honorários advocatícios já discorreram sobre o tema. Transitado em 

julgado e, na ausência de manifestações, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo. Havendo pagamento voluntário, 

expeça-se Alvará Judicial para levantamento dos valores. P. R. I. C. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059706-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VADILZA MARIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1059706-24.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Vadilza Maria Barbosa da Silva 

em desfavor de Itaú Seguradora S/A. As partes formularam acordo 

conforme ID 28890463 requerendo a sua homologação e a consequente 

extinção do processo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

28890463, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, uma vez que o acordo já discorreu 

sobre o tema. Transitado em julgado e, na ausência de manifestações, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Havendo 

pagamento voluntário, expeça-se Alvará Judicial para levantamento dos 

valores. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005260-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULIO TORRES CRUZ JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005260-71.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Bráulio 

Torres Cruz Júnior em desfavor de GINCODELTA Incorporações Ltda. As 

partes formularam acordo conforme ID 28671651 requerendo a sua 

homologação e a consequente extinção do processo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as 

partes conforme ID 28671651, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que o 

acordo já discorreu sobre o tema. Transitado em julgado e, na ausência de 

manifestações, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo. Havendo pagamento voluntário, expeça-se Alvará Judicial para 

levantamento dos valores. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040012-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE COSTA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040012-06.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por 

Cristiane Costa Almeida em desfavor de Interbelle Comércio de Produtos 

de Beleza. A parte autora informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, pugnando pela extinção em razão da desistência, conforme id nº 

18094618. A parte requerida, devidamente intimada acerca da desistência, 

deixou decorrer o prazo sem manifestação. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Danos Morais ajuizada por Cristiane Costa Almeida em desfavor de 

Interbelle Comércio de Produtos de Beleza. Primeiro, tendo em vista que a 

autora, devidamente intimada, não comprovou sua hipossuficiência, 

indefiro os benefícios da justiça gratuita. Dispõem os artigos 485, VIII e 

200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência da ação; Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 18094618, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º 

do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030695-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA RODRIGUES SPINELLI MARCONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030695-18.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Elizabeth Maria Rodrigues Espineli em desfavor de EMC – Empresa 

Milas de Comunicação EIRELI – ME. A decisão de id nº 18450142 

determinou a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certidão de id 29390426. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

e Materiais ajuizada por Elizabeth Maria Rodrigues Espineli em desfavor de 

EMC – Empresa Milas de Comunicação EIRELI – ME. Pois bem. Observa-se 

dos autos que embora regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a 

determinação. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Portanto, levando-se em consideração a determinação e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito. Diante 
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da ausência de comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os 

benefícios da justiça gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por 

consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, 

parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042636-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019341-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOACA CAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039101-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000091-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE ALEXANDRINA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041841-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PEDRO PIGATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-505 BUSCA E APREENSÃO INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

Processo Número: 1014273-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON DE JESUS AGUIAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006239-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte Requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, consubstanciado no artigo 5º, LV da Constituição Federal de 

1988, manifestar-se acerca da alegação da autora nos documentos de id. 

29867743, 29867744 e 29901576, todos de 05 de março de 2020, que 

dentre outras informa o descumprimento da instituição financeira quanto a 

liminar concedida nestes autos eletrônicos. Cuiabá-MT, 10 de março de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 

1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT
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Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1059679-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 10 

de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967723 Nr: 8119-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intimação do Requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca do recurso de apelaçãp fls. 140/147 acostado nos autos, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1081760 Nr: 2402-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERNANDES METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial precedida de Busca 

e Apreensão ajuizada por CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS em face de ALEX FERNANDES METELO, todos 

qualificados nos autos em referência.

Às fls. 96 a Casa Bancária pugnou pela desistência da ação.

 Às fls. 97 a Defensoria Pública manifestou-se nos autos, concordando 

com extinção do feito pelo artigo 485,VIII, bem como pugnou pela 

condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios e custas 

processuais.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com amparo legal 

no artigo 485, inciso VIII c/c artigo 90, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA esta Ação de Execução precedida de Busca e Apreensão 

movida por CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS em face de ALEX FERNANDES METELO

Considerando que as custas já foram suportadas pela autora, condeno a 

Caixa ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 

nos termos do artigo 85 do CPC.

No mais, procedo ao cancelamento da restrição via Renajud.

Transitada em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1036644 Nr: 39887-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAMER MORAES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por COMPANHIA DE CRÉDITO 

FINANCIMANETO E INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A em face de 

CRAMER MORAES DE ALMEIDA.

Às fls. 229 a Instituição Financeira foi intimada para efetuar o pagamento 

do montante devido, no entanto quedou-se silente (fls. 231), momento em 

que o Credor requereu a penhora de ativos financeiros (fls. 226/227), o 

que defiro ante a falta de pagamento.

Impende salientar, é sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la a 

credora, desta feita, procedo à realização da penhora via BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 460,89 que será 

transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições da Instituição Financeira (art. 854, § 3º do CPC).

Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIMO o Banco, via DJE, para que 

se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta (R$ 460,89), no 

prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do art. 854.

Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações e transferência dos valores à Conta de Depósitos Judiciais, 

se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 348159 Nr: 18575-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVAL NEPONUCENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonathan Washington da Costa 

Oliveira - OAB:13953/MT, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARQUES 

SILVEIRA - OAB:20.333, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - 

OAB:20334/A, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A, EGBERTO 

HERNANDES BLANCO - OAB:89.457/SP

 Vistos etc...

Acerca da decisão homologatória de fls. 187/188, o exequente interpôs 

Agravo de Instrumento ao qual foi dado provimento “afastando a 

determinação de retenção do valor referente aos honorários de 

sucumbência do advogado do Banco/agravado” (fls. 210/213).

Assim, segue alvará em favor do exequente, conforme dados bancários 

indicados às fls. 181/183 e poderes de fls. 74.

Banco Itaú S/A – 341;

Agência nº 9351;

Conta Corrente nº 77773-6,

Titularidade de Jonathan Costa Sociedade Unipessoal de Advocacia,

CNPJ nº 25.177.003/0001-26.

Outrossim, segue alvará em favor da instituição financeira, conforme 
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dados bancários indicados às fls. 198.

Banco Itaú S/A – 341;

Agência nº 1000;

Conta Corrente nº 45.023-7;

Titularidade de Banco Itaú,

CNPJ nº 60.701.190/0001-04.

Desta feita, JULGO e DECLARO EXTINTA a ação apenas no que tange ao 

montante devido à Sinval Nepomuceno da Silva, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, não havendo demais requerimentos, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074992 Nr: 57506-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA CRISTINA TOEBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da apreensão do veículo, bem como, da não citação 

do Requerido juntados na carta precatória de fls. 87/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1112717 Nr: 15819-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIO BENEDITO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a certidão de fls.118, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1148427 Nr: 30978-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,penhora e/ou requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias, 

sob pena de suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação 

do Exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, 

suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC 

e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA EXECUTADA.Nesse sentido a 

jurisprudência abaixo:RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE 

EVENTUAL REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA 

NOVAS PESQUISAS – CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL 

DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA 

E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA -  RECURSO PROVIDO.(Número  ún ico : 

1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de Instrumento (202); 

Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: Des(a). SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS).Observando ainda, o e. TJMT no julgamento do 

mencionado Agravo de Instrumento que “deverá ser admitido o pedido de 

desarquivamento do feito, quando o credor requerer diligencia de busca 

de bens do devedor, apresentando prova documental da existência de 

bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação 

econômica do executado”.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1017622 Nr: 30795-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DE FREITAS FILHO, ADALTO 

LIMONGI DE FREITAS, LARISSA LIMONGI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS REZENDE DE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHAES - OAB:8988/O

 Vistos etc...

Ante a ausência de manifestação do devedor Adalto Limongi, procedo a 

transferência do valor bloqueado de sua conta bancária às fls. 370/374.

OFICIE-SE ao Departamento de Depósitos Judiciais para que realize a 

necessária vinculação do montante bloqueado (ID: 072020000003110920).

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos devedores passíveis de serem penhorados e, ante o 

requerimento, procedo à pesquisa junto aos sítios do RENAJUD e ANOREG 

(extratos em anexo).

 Sem prejuízo, intimo o credor para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, bem como apresente a planilha atualizada do débito, tudo 

sob pena de arquivamento do feito.

Em caso de silêncio, por tratar-se de direito disponível, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 999814 Nr: 23383-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 ,destes autos, bem como o reconhecimento do seu crédito como 

extraconcursal.Inicialmente, devo salientar que não houve recurso da 

parte quanto aos despachos anteriores e independente disso, tem-se que 

apesar de seu crédito não vincular-se a recuperação judicial, durante o 

período de blindagem, deve ser considerado os fins perseguidos naquele 

processo, qual seja a manutenção da pessoa jurídica, com quitação de 

seu passivo.Portanto, considerando o contido às fls.122, compete à parte 

a demonstração de que o período supra mencionado já se esgotou, o que 

não o fez, assim, mantenho o feito suspenso, pelo prazo de um ano ou 

antes desse desde que comprovado pelo Banco a ocorrência da 
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Assembléia Geral de Credores.PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1015117-70.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: 

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A AGRAVADO: PAVTEC ENGENHARIA E 

PAVIMENTACAO LTDA - EPP DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD 

–SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – 

ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIOS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – 

APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6º E FINAL DO §3º DO ART. 49, AMBOS 

DA LEI 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme o art. 6º, §4º, e 

art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, o deferimento do processamento da 

Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as 

Ações e Execuções contra a recuperanda. Ainda que o crédito tenha a 

natureza daqueles indicados no §3º, é vedada a venda ou retirada de 

bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do stay 

period .(N.U 1015117-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 

21/02/2020)Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 771704 Nr: 24784-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANETH PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES DA 

SILVA - OAB:15461/MT, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CHAVES ABDALA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1454405 de 19/02/2020.

Não obstante o teor do requerimento formulado na petição a ser juntada, 

mister salientar a desnecessidade de expedição de ofício ao Banco do 

Brasil para que seja apresentado o valor disponível em conta judicial, já 

que no extrato retirado do sítio SisconDj em anexo consta o valor 

atualizado que deverá ser devolvido a instituição financeira.

Desta feita, intimo a instituição financeira para indicar seus dados 

bancários no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do feito.

Em caso de silêncio, ante o término da prestação jurisdicional e por 

tratar-se de direito disponível, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 889452 Nr: 22872-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEIDE AUXILIADORA DA 

SILVA - OAB:22068/O

 Vistos etc...

Vislumbra-se dos autos que o devedor faleceu em 28/11/2013, o que 

salvo melhor juízo, acarretou no atraso das parcelas referentes ao 

financiamento.

Proceda-se a alteração do polo passivo da ação passando a constar 

Espolio de Orestes Cavalcante da Silva, representado pela viúva Regina 

Aparecida Cruz e Silva.

Nos termos do art. 98 do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao espólio do 

requerido os benefícios da justiça gratuita.

O bem móvel foi apreendido às fls. 38 (03/07/2014). Em seguida, ante o 

descumprimento reiterado do Banco quanto as determinações judiciais, foi 

realizado bloqueio on-line no montante referente à Tabela Fipe (fls. 63/64).

 O feito foi extinto às fls. 71/74.

O espólio do requerido compareceu aos autos às fls. 86/87 informando a 

sua morte e requerendo o levantamento do montante bloqueado.

Assim, intimo a instituição financeira para se manifestar em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 728936 Nr: 24909-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada nos embargos código 1295553 em 

apenso.

Tendo em vista que as pesquisas correspondentes ao BACENJUD e 

INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada, INTIMO O EXEQUENTE para, no prazo de 15 dias requerer 

mediante petição as referidas pesquisas, bem como acostar aos autos a 

planilha atualizada de débito, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

proceder em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1295553 Nr: 6892-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR DIAS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CESAR DIAS 

DOS SANTOS em face de BANCO HONDA S/A para determinar a 

manutenção da comissão de permanência pela taxa média de mercado, 

com a exclusão dos juros moratórios e multa, cumprindo ao exequente ora 

embargado efetuar a apresentação do cálculo de atualização do débito, na 

forma desta decisão, nos autos da Execução principal.Por ter o 

embargado decaído de parte mínima, e considerando o fato de que foi 

nomeada a Defensoria Pública curadora especial do embargante, sem 

comprovação de sua hipossuficiência, condeno-o ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado 

da causa.Transitada em julgado, sem manifestação, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 450665 Nr: 23187-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PERES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Executado citado via edital (fls. 82), momento em que a Defensoria 

Pública foi nomeada como curadora especial, manifestando nos autos por 

negativa geral (fls. 83).

Às fls. 89/90 o Exequente pugnou pela penhora de ativos financeiros em 

nome do Réu por meio do BACENJUD, o que defiro.

Impende salientar, é sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 
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depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la a 

exequente, desta feita, defiro o referido pleito e, procedo à realização das 

penhoras via BACENJUD.

Consigno que os autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos 

extratos informados pelas instituições financeiras, observando-se o 

contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do 

artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.

De conseguinte, intimo o Banco para que se manifeste acerca da pesquisa 

realizada neste feito, indicando bens passíveis de serem penhorados e/ou 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção, salientando que a pesquisa junto aos sistemas RENAJUD (bens 

móveis), ANOREG (bens imóveis) e INFOJUD – DRF necessitam de 

requerimento expresso da parte interessada.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária 

via correio com aviso de recebimento para cumprir o comando acima no 

prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 727743 Nr: 23635-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP CAR AUTO CENTER LTDA ME, ORLEI 

CARRILHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 26/09/2013) 

Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em pasta 

própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos 

Sigilosos LII). Por conseguinte, intimo o Banco para manifestar acerca da 

pesquisa realizada, indicando bens passíveis de penhora e/ou requerendo 

o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção.Destarte, ante o resultado das pesquisas bem como a insistência 

da Instituição Financeira, defiro o requerimento de fls. 218 acerca da 

penhora sobre o veículo GM/VECTRA GLS, placa: HSB-7777 indicado pelo 

Renajud (fls. 214), de propriedade do Devedor Orlei Carrilho da Silva, 

servindo o extrato que segue como termo de penhora, devendo ser 

avaliado nos moldes da Tabela Fipe (extratos anexo).De conseguinte, 

expeça-se carta precatória, com prazo de 120 dias, com a finalidade de 

intimar o Réu Orlei acerca da penhora e remover o bem, a ser cumprido no 

endereço declinado às fls. 218, salientando que o AR de fls. 206 retornou 

como “mudou-se”, qual seja: Rua Gregório da Conceição, n° 1394, Bairro 

Benedito Rondon, Rio Brilhante/MS.Por conseguinte, intime-se o Banco 

para recolher as custas de distribuição das cartas precatórias, bem como 

o valor relativo as diligências, comprovando-os nos autos mediante 

petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via malote 

digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, tudo sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento para no prazo de 05 dias, cumprir o comando acima, sob a 

mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 776221 Nr: 29517-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA MARTINS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 37/41 foi apresentada minuta de acordo entabulado entre as partes, 

sendo a mesma homologada (fls. 36), todavia a Ré não cumpriu com o 

pactuado requerendo a Instituição Financeira o bloqueio via Bacenjud (fls. 

43/44).Desta feita, defiro o pleito do Banco visto que o primeiro bloqueio de 

ativos financeiros ocorreu em 2014 e, no ano de 2016 o sistema Bacenjud 

foi atualizado sendo incorporado a ele as Cooperativas de Crédito.Impende 

salientar, é sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a 

principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão 

pela qual não se pode negá-la a credora, desta feita, procedo à realização 

da penhora via BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão 

em Gabinete até a verificação dos extratos informados pelas instituições 

financeiras, observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – 

TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 2.601,67, 

deixando para ser transferido para conta dos depósitos judiciais, após a 

decisão de possíveis arguições da Executada (art. 854, § 3º do 

CPC).Assim nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIMO a Executada, 

via correio com aviso de recebimento no endereço da exordial: Rua 05, nº 

261, Quadra 10, Setor C, Bairro Morada do Ouro, nesta capital, para que 

se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta bancária (R$ 

2.601,67) no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo 

artigo.Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações e transferência dos valores à Conta de Depósitos 

Judiciais, se for o caso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 902304 Nr: 31554-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA, LOCALIZE 

BRASIL - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de uma Ação de Execução onde constato que foram realizadas 

todas as pesquisas no intuito de localizar bens em nome do Réu (fls. 47 e 

63/67), restando positiva somente quanto ao Infojud estando as 

declarações arquivadas na pasta sigilosa XVIII (fls. 67).

Às fls. 94 foi indeferido o requerimento de novo Bacenjud, momento em 

que a Instituição Financeira interpôs agravo de instrumento (fls. 98/103), 

sendo o mesmo provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 113/116), 

momento em que procedo novamente a penhora de ativos financeiros.

Impende salientar, é sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la a 

exequente, desta feita, defiro o referido pleito e, procedo à realização das 

penhoras via BACENJUD.

Consigno que os autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos 

extratos informados pelas instituições financeiras, observando-se o 

contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do 

artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando que as buscas de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 23,27), 

procedo ao desbloqueio do referido valor.

De conseguinte, intimo o Banco para que se manifeste acerca da pesquisa 

realizada neste feito, bem como a de fls. 67, indicando bens passíveis de 

serem penhorados e/ou requerendo o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intimo o Exequente via 
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correio com aviso de recebimento para cumprir o comando acima, no 

prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1098842 Nr: 10109-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA CARVALHO CASTRO - ME , NICOLA 

CARVALHO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

considerando que as buscas de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 3,74), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.De conseguinte, intimo o Banco para que se 

manifeste acerca da pesquisa realizada neste feito, indicando bens 

passíveis de serem penhorados e/ou requerendo o que entender de direito 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, salientando que a pesquisa 

junto ao sistema INFOJUD – DRF necessita de requerimento expresso da 

parte interessada.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se 

o Credor via correio com aviso de recebimento para cumprir o comando 

acima, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015225 Nr: 29785-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN LUIZA RINAUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP, MAXIMILLIAN TONELLO - OAB:17979 OAB/MT, 

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - OAB:98.628OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 146, momento em que procedo a pesquisa de 

endereço via Infojud, ocasião em foi declinado local da diligência de fls. 

138 (extrato anexo).

Por conseguinte, proceda-se a citação editalícia da Requerida, nos termos 

do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1040925 Nr: 42040-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:1892-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Junte-se a petição que encontra-se na capa dos autos, 

Protocolo n° 945624/2019.Tratam-se os autos de Ação Monitória em fase 

de cumprimento de sentença ajuizada por ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de RONY SILVA DE 

ALMEIDA.Às fls. 75 e 88 o Devedor foi intimado para efetuar o pagamento 

de seu débito, entretanto não manifestou nos autos e, portanto defiro o 

requerimento de penhora de ativos financeiros em sua conta (fls. 

77).Impende salientar, é sabido que a partir da vigência da Lei 

11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais.Não há dúvida de que a penhora on 

line é a principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, 

razão pela qual não se pode negá-la a credora, desta feita, procedo à 

realização da penhora via BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos 

permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos informados 

pelas instituições financeiras, observando-se o contido no provimento nº 

04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Com efeito, considerando que as buscas de ativos 

financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores 

ínfimos (R$ 15,33), procedo ao desbloqueio do referido valor.Ante a 

resposta do Bacenjud, procedo à pesquisa junto ao sítio do Renajud 

(extrato em anexo).De conseguinte, intimo o Banco para que se manifeste 

acerca das pesquisas realizadas neste feito, indicando bens passíveis de 

serem penhorados e/ou requerendo o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção, salientando que as pesquisas junto aos 

sistemas ANOREG (bens imóveis) e INFOJUD – DRF necessitam de 

requerimento expresso da parte interessada.Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1097411 Nr: 9438-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DOS SANTOS VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884, PEDRO ROBERTO RAMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO 

MARTINS - OAB:20370/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança em face de Cumprimento de Sentença 

estando pendente a intimação do Devedor.

Analisando os autos, constato que o AR enviado ao local onde o Réu foi 

citado pessoalmente (fls. 132) retornou pelo motivo “não procurado” (fls. 

163), portanto, visando evitar nulidades futuras, expeça-se mandado a 

ser cumprido no endereço: Rua Florinda Negrão, n° 234, Quadra 09, Bairro 

Altos da Boa Vista, nesta capital, com a finalidade de intima-lo para no 

prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado às fls. 149v, sob 

pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC, bem como 

constituir novo causídico.

Com efeito, intimo o Banco para no mesmo prazo acima, promover o 

recolhimento das diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, 

que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), bem como acostar aos autos planilha 

atualizada do débito, sob pena de arquivamento.

Em caso de silêncio, por tratar-se de direito disponível, arquivem-se os 

autos com anotações e baixas devidas, visto a conclusão da prestação 

jurisdicional com a prolação da sentença de mérito.

Retornando o mandado negativo, intime-se o Devedor via edital, nos 

moldes dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este 

ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

para que o devedor no prazo de 15 dias efetue o pagamento do débito 

(montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), 

sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 952990 Nr: 1486-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO GODOY FREITAS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Procedo a intimação da Parte Requerida para, no prazo de 15 

(quinze)dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de fls. 119/130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 954258 Nr: 2220-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE VINIL PISCINAS LTDA, MARSIO 

HENRIQUE PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Junte-se a petição que encontra-se na capa dos autos, PEA n° 1454973.

Na peça a ser acostada aos autos, o Fundo requerer a suspensão do 

feito pelo art. 921, inciso III do CPC, entretanto o mesmo só é possível nas 

ações de Execução o que não é a realidade dos autos, visto que trata-se 

de cumprimento de sentença.

Destarte, ante a ausência de bens em nome do Devedor, remetam-se os 

autos ao arquivo com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888835 Nr: 22485-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILINTO MULLER, FREDERICO MULLER 

COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1.895/MT, GUSTAVO 

EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, KESLEY VINICIUS GONÇALVES 

NUNES - OAB:26062/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação das partes para, querendo, manifestarem-se acerca 

do termo de penhora de fls. 385, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823427 Nr: 29534-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a ausência de pagamento da diligência para cumprimento do 

mandado de intimação, conforme decisão de fls. 160, remetendo-se os 

autos ao arquivo com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 732448 Nr: 28631-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CRISTINA CAPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651, CLAYTON APARECIDO CAPARROS 

MORENO - OAB:10.016/MT, UELLITON DA SILVA LACERDA - 

OAB:21.407/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Monitória em fase de Cumprimento de Sentença 

ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face CINTIA CRISTINA CAPATO.

Às fls. 314 a Devedora foi intimada para efetuar o pagamento de seu 

débito, entretanto permaneceu silente (fls. 325).

Desta feita, defiro o requerimento formulado pelo Credor acerca da 

penhora de ativos financeiros na conta da Ré (fls. 330).

Impende salientar, é sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

Credor, desta feita, procedo à realização da penhora via BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.

Por conseguinte, intimo o Banco para manifestar acerca da pesquisa 

realizada, indicando bens passíveis de penhora e/ou requerendo o que 

entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, salientando 

que as pesquisas junto aos sistemas RENAJUD (bens móveis), ANOREG 

(bens imóveis) e INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da 

parte interessada.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Instituição 

Financeira via correio com aviso de recebimento para cumprir o comando 

acima, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 431787 Nr: 11923-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABECI CLARA DUETI VILALBA SOUZA DE 

ABREU, ABECI CLARA DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,Réus, o que defiro visto que apesar da planilha apresentada pela 

Defensoria divergir da acostada às fls. 131, constato que não houve 

ajuizamento de embargos à execução.Impende salientar, é sabido que a 

partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Não há dúvida 

de que a penhora on line é a principal modalidade executiva destinada à 

execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la a exequente, 

desta feita, defiro o referido pleito e, procedo à realização das penhoras 

via BACENJUD.Consigno que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 
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considerando que as buscas de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 97,75), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.De conseguinte, intimo o Banco para que se 

manifeste acerca da pesquisa realizada neste feito, indicando bens 

passíveis de serem penhorados e/ou requerendo o que entender de direito 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, salientando que a 

busca junto ao sistema INFOJUD – DRF necessita de requerimento 

expresso da parte interessada.Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se a Instituição Financeira via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465949 Nr: 33338-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO IGNÁCIO, TERRITORIO 

PROMOTORA DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Certifico e dou fé que, nos termos do Artigo 141 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) que 

determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN, procedi ao encaminhamento da carta precatória de 

fls. 128, devidamente instruída com os documentos necessários, bem 

como, as custas, à Comarca de São Paulo/SP, via malote digital, para 

devida distribuição conforme comprovante de fls. 129.

Além desta, certifico e dou fé que procedi ao encaminhamento da carta 

precatória de fls. 130, também, devidamente instruída com os documentos 

necessários e as custas, para a Comarca de Goiânia - GO, sendo esta 

cadastrada pelo Setor de Protocolo, via PROJUDI, e distribuída para a 1ª 

Vara de Precatórias sob o nº 5113863-63.2020.8.09.0051, conforme 

comprovante de fls. 131.

Diante do circunstanciado, procedo a intimação da parte Autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência acerca da distribuição da Carta 

Precatória para Goiânia - GO, expedida nestes autos, conforme 

comprovação supramencionada, devendo verificar quaisquer possíveis 

custas ou eventuais diligências cobradas na comarca deprecada a fim de 

que a mesma seja devidamente cumprida naquela localidade.

Quanto a distribuição da Carta Precatória encaminhada para a Comarca de 

São Paulo - SP, de fls. 128, deverá o Autor, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar nestes autos a devida distribuição, trazendo o registro de 

andamento processual do site do TJSP ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade, devendo, ainda, verificar quaisquer possíveis custas e 

eventuais diligências cobradas nesta comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 386585 Nr: 22311-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MENDES DE ARRUDA, FÁBIO MENDES 

DE ARRUDA - ME, ADRIANE OLIVEIRA PASSADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.Nesse sentido a 

jurisprudência abaixo:RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE 

EVENTUAL REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA 

NOVAS PESQUISAS – CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL 

DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA 

E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA -  RECURSO PROVIDO.(Número  ún ico : 

1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de Instrumento (202); 

Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: Des(a). SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS).Observando ainda, o e. TJMT no julgamento do 

mencionado Agravo de Instrumento que “deverá ser admitido o pedido de 

desarquivamento do feito, quando o credor requerer diligencia de busca 

de bens do devedor, apresentando prova documental da existência de 

bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação 

econômica do executado”.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 383895 Nr: 19765-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207/SP

 (...)É o relatório. Decido.Em relação às arguições do Banco Safra em sede 

de impugnação ao cumprimento de sentença, mister salientar o 

seguinte(...)Quanto à manifestação de fls. 329/330, em que pese o banco 

alegar que “o I. Contadoria apresentou os cálculos de fls. 318/319, 

equivocados, visto que não realizou de maneira acertada sobre a 

incidência dos juros, quando deveria ser sobre o percentual de 10% (dez 

por cento) a partir do trânsito em julgado que os fixou e não sobre o valor 

da causa, realizando desta maneira cálculo errôneo” , vislumbra-se da 

sentença de fls. 100/104 que o Banco Safra foi condenado em 10% sobre 

o VALOR DA CAUSA, a título de honorários.Assim, não conheço das 

impugnações apresentadas pelo Banco Safra.Por observar que o 

contador judicial efetuou o cálculo em conformidade com as 

determinações judiciais transitadas em julgado, HOMOLOGO a forma de 

cálculo utilizada.Ato contínuo, por verificar que o colendo Superior Tribunal 

de Justiça majorou a verba honorária em desfavor da parte agravante 

(Banco Safra), em 15% sobre o valor já arbitrado, INTIMO O CAUSÍDICO 

CREDOR para atualizar o montante de acordo com a referida 

determinação, e observando os critérios utilizados pelo contador judicial. 

De consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 924, inciso II do CPC.Após 

a juntada do cálculo pelo causídico credor, concluso para expedição de 

alvará.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 224570 Nr: 32070-91.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:7.976/MT, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

20.853/A, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, NELSON 

PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10.668/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:MT-10.456

 Vistos, etc.

Ante a ausência de manifestação da Instituição Financeira, conforme 

decisão de fls. 186, remetendo-se os autos ao arquivo com as anotações 

e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 226818 Nr: 34066-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON SOUZA SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT

 Vistos etc...

Segue alvará em favor da instituição financeira, conforme dados 

bancários indicados às fls. 223.

Banco Itaú Unibanco – 341;

Agência nº 1000;

 Conta corrente nº 45.023-7;

Titularidade de Itaú Unibanco,

 CNPJ nº 60.701.190/0001-04.

No mais, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 146650 Nr: 411-60.1988.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCOPRIL - TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO - OAB:3688/MT

 Vistos, etc.

Ante a noticia de cessão do crédito a Ativos S/A (fls. 492/493), intime-a 

via correio com aviso de recebimento para regularizar o polo ativo, no 

prazo de 15 dias, a ser enviado nos endereços: SEPN 504, n° 100, Bloco 

A, Edifício Ana Carolina, Sala 101 a 106 e ST SEPN 508 Bloco C, S/N, 2º 

andar parte B, Bairro Asa Norte, ambos em Brasília/DF.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 375271 Nr: 11597-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PILAR GUADALUPE CAPILÉ MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DOS DEVEDORES.Nesse sentido a jurisprudência abaixo:RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE 

DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – CABÍVEL 

A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO 

DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA 

PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.(Número 

único: 1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de Instrumento (202); 

Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: Des(a). SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS).Observando ainda, o e. TJMT no julgamento do 

mencionado Agravo de Instrumento que “deverá ser admitido o pedido de 

desarquivamento do feito, quando o credor requerer diligencia de busca 

de bens do devedor, apresentando prova documental da existência de 

bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação 

econômica do executado”.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 706911 Nr: 780-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CESAR PEREIRA, AMÉLIA SIMÕES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VESTUARIO E CONFEC. DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, JOÃO LUIZ SPOLADOR - OAB:5453/MT, 

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:3209/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA 

- OAB:6571/mt

 Vistos etc...

Verifica-se que foram indicados à penhora nesta ação os imóveis 

matriculados sob os números 22.473 e 22.474, no entanto, da análise da 

Execução de Título Extrajudicial código nº 330456 constata-se que apenas 

o imóvel matrícula nº 22.474 é suficiente para garantir as dívidas das duas 

ações (execução e embargos), tanto que houve determinação de 

encaminhamento para hasta somente do referido bem.

Assim, diante do princípio da celeridade processual, proceda-se o 

apensamento deste aos autos código nº 330456 e a penhora no rosto 

daquele caderno processual, quanto ao crédito perseguido - R$27.800,46 

- 10/07/2019.

Empós, aguarde-se a alienação do mesmo em hasta pública, para sua 

liquidação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 707290 Nr: 983-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTRAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 

RINALDA DA OLIVEIRA SILVA, LAURINDO RISSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 ,.Com efeito, considerando que as buscas de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 55,76), 

procedo ao desbloqueio do referido valor.De conseguinte, intimo o Banco 

para que se manifeste acerca da pesquisa realizada neste feito, indicando 

bens passíveis de serem penhorados e/ou requerendo o que entender de 

direito no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o 

prazo e, não havendo manifestação do Exequente no que tange as 

pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido 

artigo.Por fim, desde já, INDEFIRO eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.Nesse sentido a jurisprudência abaixo:RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE 

DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – CABÍVEL 

A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO 

DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA 

PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.(Número 

único: 1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de Instrumento (202); 

Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: Des(a). SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS).Observando ainda, o e. TJMT no julgamento do 

mencionado Agravo de Instrumento que “deverá ser admitido o pedido de 

desarquivamento do feito, quando o credor requerer diligencia de busca 

de bens do devedor, apresentando prova documental da existência de 

bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação 

econômica do executado”.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 756031 Nr: 8110-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO METELLO NETO, PEDRO METELLO 

NETO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, REINALDO LUIS 

TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:17209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Ante a apresentação do documento de fls. 291, proceda-se a alteração do 

polo ativo para Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditórios Não Padronizado.

Destarte, ante a ausência do cumprimento da decisão de fls. 283 §6º, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas devidas, 

visto a conclusão da prestação jurisdicional com a prolação da sentença 

de mérito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818071 Nr: 24482-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR XAVIER GONÇALVES, LUCIMAR 

MACHADO GONÇALVES, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 .Não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la a credora, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

considerando que as buscas de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou o valor de R$ 20.180,23, procedo o 

desbloqueio do referido montante, visto que enquadra-se nos termos do 

art. 836 do CPC, senão vejamos:“Art. 836: (...) Não se levará a efeito a 

penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução (...)”.De conseguinte, intimo o Banco para que se manifeste 

acerca da pesquisa realizada neste feito, indicando bens passíveis de 

serem penhorados e/ou requerendo o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento, salientando que as pesquisas junto 

aos sistemas RENAJUD (bens móveis), ANOREG (bens imóveis) e 

INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do Credor no 

que tange a pesquisa realizada em epígrafe, tratando-se de direito 

disponível, arquive-se a presente ação com as anotações e baixas 

devidas, visto a satisfação da prestação jurisdicional com a prolação da 

sentença de mérito.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 900417 Nr: 30141-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA TEREZINHA KUHN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, GISELY MARIA REVELES DA CONCEIÇÃO - OAB:8448, 

LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação Anulatória em fase de cumprimento de 

sentença no que tange aos honorários advocatícios.

Às fls. 212 a autora/devedora foi intimada para proceder ao pagamento da 

condenação quanto aos honorários sucumbenciais firmados na sentença 

e majorado na fase recursal, o qual foi realizado em 08/10/2019 (vide 

comprovante de fls. 217), arguindo que “a decisão do AREsp não 

aumentou a verba sucumbencial para 15%, mas sim em 15% sobre aquela 

já aplicada na sentença (10%) o que enseja o aumento efetivo de 10% 

para 11,5%.

Às fls. 220/221 o advogado do credor pugnou pela transferência do 

montante depositado, e de outro lado pela intimação da devedora para 

proceder ao pagamento de novos honorários advocatícios e multa, 

conforme previsto no artigo 523 do CPC, não se manifestando acerca das 

arguições da devedora.

Assim, da análise da decisão exarada pelo colendo STJ (autos em 

apenso) foi firmado: DETERMINO SUA MAJORAÇÃO EM DESFAVOR DA 

PARTE RECORRENTE, NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR JÁ 

ARBITRADO", ou seja, de acordo com o alegado pela devedora, não 

sendo o tema motivo de declaratórios, portanto, não podendo o juízo fazer 

ilações.

Assim, intimo o credor (advogado), para indicar se há valores pendentes 

diante da realidade dos autos, no prazo de 15 dias, e em havendo, 

intime-se Rita para pagamento no mesmo prazo, sob pena de incidência de 

multa e novos honorários.

Sem prejuízo, segue alvará em favor do causídico credor, conforme dados 

bancários indicados às fls. 220v.

Banco Bradesco - 237;

Agência nº 417;

Conta Corrente nº 79580-1;

Titularidade de Galera Mari Advogados Associados,

CNPJ nº 00.290.572/0001-52.

Em caso de silêncio, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1117698 Nr: 17785-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIR PEDROSO DO NASCIMENTO ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 Vistos, etc.

Indefiro o requerimento de fls. 156 e 164, visto que os prazos 

mencionados transcorreram sem manifestação da Instituição Financeira.

Destarte, ante a certidão de fls. 154, procedo a pesquisa de endereço do 

representante do Espólio Regenice no sistema Infojud, momento em que 

obtive êxito (extrato anexo).

Por conseguinte, expeça-se mandado de remoção dos veículos 

penhorados às fls. 141/144 a ser cumprido no endereço: Rua John 

Kennedy, n° 20, Bairro Alvorada, nesta capital, na mesma oportunidade, 

intimo o Credor para, no prazo de 15 dias, promover ao recolhimento das 

demais diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de desconstituição da penhora 

efetivada.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios como o de fls. 156 e 164, 

concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 957697 Nr: 3871-10.2015.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO ALVES DE SOUZA, ALDEIR ALVES 

DOS SANTOS, CENTER MODAS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada nos embargos código 1311088 em 

apenso.

Ante os termos da manifestação da instituição financeira, expeça-se auto 

de penhora do bem imóvel matrícula 93.735, para fins de registro no 

serviço notarial e, acerca do requerimento de fls. 95 e documentos que 

seguem, dê-se vistas ao Defensor Público nomeado curador especial, 

para manifestação no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 400425 Nr: 33117-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE VIEIRA GONÇALVES, DENIZE VIEIRA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO 

CAMPOS DE PAULA - OAB:7561/MT, IVAN FORTES DE BARROS - 

OAB:7.084

 Vistos etc...O exequente pugnou por nova tentativa de localização de 

ativos financeiros da executada, por meio do BACENJUD às fls. 184/185. 

(...)Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 13,75), 

procedo ao desbloqueio do referido valor.Assim, intimo o exequente para 

que se manifeste acerca da pesquisa realizada neste feito, no prazo de 

15 dias.Outrossim, tendo em vista que as pesquisas correspondentes ao 

RENAJUD, ANOREG e INFOJUD – DRF necessitam de requerimento 

expresso da parte interessada, INTIMO O EXEQUENTE para, no mesmo 

prazo acima requerer mediante petição as referidas pesquisas, sob pena 

de extinção do feito por manifesto desinteresse.Sem prejuízo, tendo em 

vista que o v. acórdão de fls. 115/117 deu provimento ao Agravo de 

Instrumento da devedora apenas “para declarar a nulidade do feito desde 

a decisão que determinou a citação por edital”, e que esta foi citada 

pessoalmente às fls. 173, o montante bloqueado deve ser levantado em 

favor da instituição financeira.Assim, segue alvará em favor do Banco 

Bradesco, conforme dados bancários indicados às fls. 184 v.Banco 

Bradesco – 237;Agência nº 4040;Conta nº 1-9;CNPJ nº 

60.746.948/0001-12.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios 

imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 265366 Nr: 23109-30.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS MULTICARTEIRAS - NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON LEITE DE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:32553/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Depósito ajuizada por V2 Rio Tibagi Fundo 

de Investimento em face de Ilson Leite de Moreira.

A sentença de fls. 102/103v foi exarada da seguinte forma: “Posto isso, e 

por tudo mais que dos autos consta, pronuncio a prescrição intercorrente 

da pretensão executória e, em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em 10% do valor da causa”.

Às fls. 105 a Defensoria Pública pugnou pelo cumprimento da sentença, e 

às fls. 110 a instituição financeira efetuou o depósito inerente à 

condenação em honorários de sucumbência.

Às fls. 149 a douta Defensoria manifestou concordância com o valor 

depositado nos autos.

Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Com efeito, segue alvará em favor da Defensoria Pública, conforme dados 

bancários indicados às fls. 149.

Banco do Brasil;

Agência nº 3834-2;

Conta Corrente nº 1041050-3;

Titularidade de Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

CNPJ nº 02.528.193/0001-83.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Por fim, ante o término da prestação jurisdicional, deixo de apreciar a 

questão atinente a alteração do polo ativo de fls.109.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221718 Nr: 29818-18.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CARLOS DA SILVEIRA ME, JOÃO CARLOS 

DA SILVEIRA, ALZIRA FERNANDES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO HENRIQUE 

DE OLIVEIRA VANDERLEI, para devolução dos autos nº 

29818-18.2005.811.0041, Protocolo 221718, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1311088 Nr: 11154-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO ALVES DE SOUZA, ALDEIR ALVES DOS 

SANTOS, CENTER MODAS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:OAB/MT 16.437

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CENTER 

MODAS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, ALDEIR ALVES DOS 

SANTOS e DAMIÃO ALVES DE SOUZA em face de BANCO DA 

AMAZÔNIA S/A para determinar a redução dos juros remuneratórios à 

taxa média de mercado em 1,5% ao mês, cabendo a apresentação do 

cálculo de atualização do débito, na forma desta decisão, nos autos da 

Execução principal.Ao se ter em vista que a parte embargante decaiu da 

maior parte, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado, no entanto, 30% desse montante (30% de 10% 

do valor da causa) destinado ao Defensor da parte embargante e 70% 

(70% de 10% do valor da causa) ao advogado do Banco ora embargado, 

sendo esta a proporção a cada parte, também, quanto às custas 

processuais, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, 

não se falando em assistência judiciária por se tratar de réus citados via 

edital.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1332970 Nr: 16193-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ROCHA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por FLAVIO ROCHA MACEDO em 

face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE 

– MT e considerando o fato de que foi nomeada a Defensoria Pública 

curadora especial da parte ré, sem comprovação de sua hipossuficiência, 

condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados neste decisum em R$ 

4.000,00.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013517-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1013517-90.2016.8.11.0041; Valor da causa: R$ 43.147,26; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: MONITÓRIA (40); POLO ATIVO: Nome: 

SICREDI CENTRO NORTE Endereço: chapeco, 308, centro, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: PRIMOS COMERCIO 

DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 43.147,26 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte 

autora ingressou com Ação Monitória contra a parte Requerida, ante o 

inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o recebimento do 

valor acima descrito. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos, etc. Defiro o 

requerimento de fls. 23109308, momento em que procedo a pesquisa junto 

aos sistemas Infojud e Infoseg, a fim de localizar o endereço do Requerido 

e seus Representantes, portanto procedo neste momento tal ato. Ante o 

resultado infrutífero das buscas efetuadas (extratos anexo), proceda-se 

a citação editalícia do Réu, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. Cumpra-se." Advertência: 1. O prazo 

é contado do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo 

indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, 

§1º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos 

Vinícius Marini Kozan, digitei. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - 

FORO JUDICIAL - PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008213-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUBER POUZO DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 8 2 1 3 - 2 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLAUBER 

POUZO DE AMORIM Vistos, etc. Recebo à emenda a inicial ID. 27731276 e 

27731277. Prefacialmente, procedo a anotação do advogado do Réu 

indicado no ID. 22115123. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada aos 24/07/2019, distribuída primeiramente à 2ª Vara Especializada 

em Direito Bancário e remetida a este Juízo (ID. 26087179), ante a 

informação do Requerido acerca do ajuizamento da Ação de Consignação, 

n° 1027128-08.2019, nesta Vara (ID. 22115120). Conforme ID. 27356159 o 

Banco foi intimado para apresentar o contrato de alienação fiduciária 
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firmado com o Cedente Leandro, contendo o veículo indicado na exordial, 

bem como demonstrar a constituição da mora, visto que a notificação foi 

enviada em endereço diferente do contrato. A Instituição Financeira 

apresentou o contrato do Cedente (ID. 27731277), aduzindo que o a 

notificação foi enviada no endereço do extrato do banco de dados (ID. 

27731276). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos acima, tenho 

que a notificação foi recebida por terceiro e não demonstrando que o 

endereço consta em documento hábil para tanto, devendo, portanto, 

comprovar em 05 dias, que foi frustrada aquela destina naquele constante 

no contrato, sob pena de extinção (contrato ID. 23072472), sob pena de 

extinção por ausência de pressuposto. Nesse sentido a jurisprudência 

abaixo: EMENTA: APELAÇAO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE 

QUE FOI RECEBIDA PELO DEVEDOR - ENDEREÇO DIVERSO DO 

CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MONOCRÁTICA 

MANTIDA - A comprovação da mora é condição da ação de busca e 

apreensão. - Na hipótese, a notificação foi enviada para endereço diverso 

daquele constante no contrato e, ainda, não restou comprovada suposta 

alteração do endereço por parte do réu. - Uma vez ausente a notificação 

em mora, a extinção da ação é medida que se impõe. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0000.19.149523-3/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/0020, publicação da súmula em 

05/02/2020) Em caso de silêncio conclusos para extinção. Por fim, saliento 

que na Ação de Consignação, n° 1027128-08.2019, encontra-se 

depositado o montante de R$ 1.018,34 (extrato anexo), sem ordem judicial 

nesse sentido. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008373-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEIDE LUZIA FIGUEIREDO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008373-67.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: SHIRLEIDE LUZIA FIGUEIREDO SILVA Vistos, etc. É de 

conhecimento comezinho que acordo redunda de atos bilaterais e a 

simples afirmação do Banco de sua existência, sem juntada do termo é ato 

inexistente, portanto, a avença ID.15820105 e 27975203, se enquadram 

nessa seara, portanto, concedo o prazo IMPRORROGÁVEL de cinco dias 

para que a Casa Bancária junte o acordo devidamente assinado, sob pena 

de extinção por abandono e em caso de novo pedido de dilação de prazo 

e outro requerimento que não tenha o condão de comprovar o ato supra 

será aplicada a multa do artigo 77, IV do CPC. Outrossim, em caso de pleito 

de continuidade da ação, será caracterizado ainda mais, os atos 

protelatórios e também terão como consequência a multa em comento, 

tendo em vista reiterados pedidos e comportamentos dessa natureza. Em 

caso de silêncio, concluso para extinção, haja vista o AR de ID. 24987638. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001856-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO MARCAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001856-75.2020.8.11.0041. AUTOR: JOSE DA CONCEICAO MARCAL 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, 

do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao Autor os benefícios da justiça 

gratuita. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Jose da Conceição Marçal em 

face de Banco Ole Bom Sucesso Consignado S.A, objetivando o 

Requerente em tutela de urgência: - a suspensão dos descontos em folha 

de pagamento quanto ao contrato objeto desta ação, com expedição de 

ofício à fonte pagadora; - que o Réu se abstenha de inserir seu nome em 

cadastros de inadimplentes; - inversão do ônus da prova. Prefacialmente, 

destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do 

CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, para a 

concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o 

direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência 

da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a 

tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento 

ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery 

Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e 

ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da 

análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a 

acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra, salvo 

robusta prova em contrário, devidamente aclarada nos autos. Isso porque 

o Autor demonstrou que houveram cinco saques, 2011, 2012, 2015, 2016 

e 2016, portanto, persistirão ao final valores a serem pagos, portanto, 

evidencia-se que a questão a ser aventada na fase de mérito, será se 

deve os saques serem considerados empréstimos e não cartão de crédito 

e sua adequação à realidade contratual, portanto, decorre de todo o 

exposto a possibilidade de dano inverso na concessão da liminar. Sendo 

assim, INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. 

Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos 

arguidos, bem assim o contrato de ID. 28093814, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já determino a 

inversão do ônus da prova com relação aos documentos em que o 

consumidor possui hipossuficiência em sua produção, determinando ao 

Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia das faturas de cartão de 

crédito quanto ao período, bem assim a planilha de evolução do débito. No 

mais, destaco que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, designo o dia 08 de julho de 2020, às 14h30, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência designada, fazendo-se na 

carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 

10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do 

mesmo Códex. Intimo o Autor da designação supra, via publicação desta 

decisão no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

03 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028597-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028597-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FLAVIO OLIVEIRA 

JESUS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por FLÁVIO 

OLIVEIRA JESUS em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A (nova 

denominação de Banco Itaú BMG Consignado S/A), todos qualificados nos 

autos em referência, relatando o autor que no ano de 2013 firmaram as 

partes um contrato de empréstimo consignado, para pagamento em 58 

parcelas de R$ 71,40, com o vencimento da primeira em 30/09/2013 e da 

última em 30/06/2018, verificando no mês 08/2018 que já foram 

descontadas duas parcelas a mais, sem êxito na solução da pendência na 

sede da instituição financeira nesta Capital, tampouco por meio de 

contatos telefônicos, protocolos n° 22483827, n° 22768815, n° 30134096 

e n°30134684. Aventa o direito ao recebimento de indenização por danos 

morais, a repetição do indébito quanto aos valores pagos a maior e, em 

tutela de urgência, que cesse de imediato o ato ilícito, referente ao 

contrato n. 234364403, tornando ao final definitiva a tutela, com a 

concessão das benesses da assistência judiciária, inversão do ônus da 

prova e a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

20.285,60 e acostou documentos. Na decisão id. 16327501 foi deferida a 

justiça gratuita e facultada a emenda da inicial e na decisão Id. 19765483 

foi deferido o pedido formulado em tutela de urgência, para suspender os 

descontos efetuados quanto ao contrato n. 234364403, com a inversão do 

ônus da prova e designação de audiência. Apesar de não coligido o aviso 

de recebimento correspondente à carta de citação expedida, as partes 

compareceram à audiência realizada no Id. 21055847, sem êxito na 

composição. Em contestação Id. 21495511 o requerido BANCO ITAÚ 

CONSIGNADO S/A (nova denominação de Banco Itaú BMG Consignado 

S/A) afirma que, conforme comprovante de portabilidade, a parcela 

referente ao mês 04/2016 não foi descontada, o que ensejou a cobrança, 

asseverando a boa-fé na solução do problema ao devolver o valor 

contestado quanto a parcela do mês 07/2018, liquidando o débito, de modo 

a aduzir não haver indenização por dano material ou moral, não se falando 

em inversão do ônus da prova. Ao final, pleiteia pela improcedência da 

ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da 

sucumbência. Impugnação à contestação Id. 21875487. É o relatório. 

Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, bem como em vista de o pleiteado em audiência pelo 

autor, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Pretende o autor, por meio desta ação, o recebimento 

de indenização por danos materiais (repetição do indébito) e morais 

decorrentes da cobrança a maior efetuada pelo réu quanto a contrato já 

quitado. Por meio do contrato n. 234364403 (Id. 15062312), é possível 

verificar a contratação pelo prazo de 58 meses, com o vencimento da 

primeira mensalidade em 30/09/2013 e da última em 30/06/2018. 

Demonstrou o autor, ainda, que além das duas mensalidades descontadas 

nos meses posteriores ao término do contrato, o réu assim procedeu até o 

mês de maio/2019, cessando os descontos apenas mediante a intimação 

quanto à existência desta ação. Em que pese a assertiva do requerido de 

inexistir dano a ser indenizado em decorrência da reparação demonstrada 

com a contestação, ao efetuar a restituição ao autor, de forma simples, 

dos valores cobrados a maior, não impugnou a alegação, contida na peça 

vestibular, de que o requerente já havia buscado a instituição financeira 

pela via administrativa, mas não obteve êxito. De tal sorte, tenho que a 

ocorrência em baila ultrapassou o mero aborrecimento, passível de 

indenização pecuniária. Em se tratando de relação consumerista, 

consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e considerando 

que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos 

serviços que lhes presta. Assim o disposto no art. 14 do CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Sendo assim, 

os requisitos para a configuração da responsabilidade são a falha na 

prestação do serviço, o dano e nexo causal, e evidenciado o ato ilícito em 

exame caracteriza dano “in re ipsa”, o qual se presume, prescindindo de 

prova quanto ao prejuízo concreto. No ensinamento de Sérgio Cavalieri 

Filho tem-se, igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, 

quando se trata de dano moral puro (in Programa de Responsabilidade 

Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100): “...por se tratar de algo imaterial ou 

ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. 

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o 

dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito 

em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das 

regras de experiência comum”. Posto isso, inequívoca a caracterização da 

responsabilidade civil, fixando ao Banco o dever reparatório, diante de o 

nexo causal entre o dano e o ato praticado. Quanto ao valor da 

indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência atual orientam que 

este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, levando-se em 

conta a capacidade econômica das partes e às peculiaridades de cada 

caso, não podendo servir como fonte de enriquecimento ilícito ou, por 

outro cariz, ser de valor irrisório à parte contrária, ao ponto de não surtir 

qualquer efeito. Em se tratando de ação de indenização em que o valor 

pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua fixação é relegada ao 

prudente arbítrio do juiz, em face das orientações acima esposadas, 

impõe-se o montante da indenização por arbitramento. Feitas essas 

considerações, entendo por bem fixar o valor de R$ 5.000,00 como 

satisfatório a este título. Nada obstante, concernente ao requerimento de 

indenização por dano material, com a repetição do indébito, imperioso 

consignar que, para a condenação ao pagamento da devolução em dobro 

do que foi cobrado a maior faz-se necessário a demonstração da má-fé 

da parte, o que não se vislumbra no caso em comento, por entender se 

tratar de erro quanto ao procedimento adotado. Nesse sentido, a Súmula 

159/STF: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções 

do art. 1531 do Código Civil.” Na mesma vertente, a orientação firmada 

pelo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA 

PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ 

AMORTIZADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 

2002. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da 

penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a 

comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. O eg. Tribunal de 

origem reconheceu não estar comprovada a má-fé da credora em razão 

da cobrança de valores já amortizados pelos devedores, uma vez que 

prontamente providenciou o abatimento do excesso após o 

reconhecimento do equívoco em sede de embargos à execução. A 

alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do 

conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso 

especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (AgInt no AREsp 1349905/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019) Posto isso, 

considerando a restituição efetuada pela instituição financeira, tenho que 

houve a perda superveniente do objeto quanto ao ponto, não havendo 

ensejo a condenação ao seu dobro., salientando que o autor fez letra 

morta das provas carreadas nesse sentido. Pelo exposto e por tudo mais 
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que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por FLÁVIO OLIVEIRA JESUS em face de BANCO ITAÚ 

CONSIGNADO S/A (nova denominação de Banco Itaú BMG Consignado 

S/A), para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos 

morais, em R$ 3.000,00, corrigido com juros moratórios computados da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença, 

com a confirmação da tutela de urgência. Por ter o autor decaído de parte 

mínima, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 12% do valor da condenação. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 

2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021301-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021301-21.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DOS 

SANTOS Vistos, etc. Verifica-se dos autos que as partes entabularam o 

acordo de ID. 27991966, pugnando as partes por sua homologação e 

consequente extinção do feito. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I 

do NCPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - 

as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo 

de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução, o 

que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Indefiro o requerimento de expedição de ofício para baixa de 

gravames e hipoteca, bem como demais desbloqueios junto aos sistemas 

Renajud, Bacenjud e Serasajud, ante a ausência de determinações nesse 

sentido. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do 

pedido das partes, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0026428-93.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALI OMAR LAKIS (EXECUTADO)

OTIMA VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora indicar endereço, bem como apresentar a guia de 

recolhimento e comprovante de pagamento da diligência ou oferecer meios 

para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010286-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT6389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REU)

 

Deverá a parte autora, no prazo de quinze dias, proceder a comprovação 

de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010286-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT6389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REU)

 

Deverá a parte autora, no prazo de quinze dias, proceder a comprovação 

de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010049-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA MARCUCCI TRUCOLO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028642-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA LEMES ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028642-93.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: PRISCILA FERREIRA 

LEMES ARAUJO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para providenciar a citação e intimação da requerida da 

apreensão no prazo de cinco dias, sob pena de REVOGAÇÃO DA 

LIMINAR, RESTITUIÇÃO DO BEM AO REQUERIDO e extinção, advertindo 

que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010363-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1003978-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE FERREIRA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003978-61.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: LUCIMEIRE FERREIRA GARCIA Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso processual no 

prazo de cinco dias, sob pena de REVOGAÇÃO DA LIMINAR e extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035517-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR SOARES MOREIRA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035517-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: IGOR SOARES MOREIRA Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso processual no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010379-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE TAVARES MAURICIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo E 

COLACIONAR NO FEITO O CONTRATO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012948-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012948-84.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VAILTON SILVA 

SANTOS Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010490-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037096-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES ROGERIO DA CONCEICAO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037096-62.2019.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: THALES 

ROGERIO DA CONCEICAO SOUZA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR 

CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019754-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDO ALDO DIAS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019754-38.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

SA REQUERIDO: CLEUDO ALDO DIAS FERREIRA Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta 

localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010484-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ARAUJO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034992-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

ELEXANDRA PEREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0034992-22.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - EPP, DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA, ELEXANDRA PEREIRA 

DE FREITAS Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito 

ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor 

em dar prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, somente venham 

conclusos após certificar o prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004945-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004945-09.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: GILSON SILVA DE ARRUDA Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso processual no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041066-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI APARECIDO DE FIGUEIREDO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041066-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REU: CLAUDINEI APARECIDO 

DE FIGUEIREDO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos 

já analisados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021665-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FAGHNER MARQUES CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0021665-15.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO EXECUTADO: CARLOS FAGHNER MARQUES 

CARNEIRO Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito 

ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor 

em dar prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, somente venham 

conclusos após certificar o prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1046385-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR PIRES (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044392-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO BENEDITO DA SILVA (REU)

BRAZ EURO MADEIRAS LTDA (REU)

PIERRE FRANCOIS AMARAL DE MORAES (REU)

MARILENE BORGE DE MORAES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1044392-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: BRAZ EURO MADEIRAS LTDA, LUCIO BENEDITO DA SILVA, 

MARILENE BORGE DE MORAES, PIERRE FRANCOIS AMARAL DE MORAES 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006145-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS BARBOSA (EXECUTADO)

RCB EMBALAGENS E MATERIAL GRÁFICO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CARTA PRECATÓRIA 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA 

COMARCA DE CUIABÁ - MT JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE 

IÇARA - SC PROCESSO n. 1006145-51.2020.8.11.0041 Valor da causa: 

R$ 188.916,04 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: AMAGGI S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA ANDRÉ 

ANTÔNIO MAGGI, 303, Alvorada, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-080 POLO PASSIVO: Nome: RCB 

EMBALAGENS E MATERIAL GRÁFICO, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ n. 05.155.186 -0001 -71, com sede na Rua Ipiranga, n. 

547, Sala 02, centro de Içara/SC, CEP: 88.820 -000 Nome: ROBERTO 

CARLOS BARBOSA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n. 

01296539983, Detran -SC e CPF n. 215.604.628 -09, residente e 

domiciliado em Criciúma/SC, na Rua Estanislau Machinski, n. 200, Bairro 

Ana Maria, CEP: 88.815 -340 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E 

DEMAIS ATOS EXECUTÓRIOS EM FACE DA PARTE DEVEDORA RCB 

EMBALAGENS E MATERIAL GRÁFICO , NO SEGUINTE ENDEREÇO: Rua 

Ipiranga, n. 547, Sala 02, centro de Içara/SC, CEP: 88.820 -000, por todo o 

conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

bem assim para que pague, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o Principal e Acessórios Legais, abaixo indicados, sob pena de 

lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte 

credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da 

indicação e respectivo deferimento, tantos bens quantos bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

652, § 2º e art. 655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, 

do CPC). 2. Em caso de não localização da parte executada para citação, 

o que deverá ser prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, 

REMOÇÃO e AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a 

satisfação do crédito exeqüendo, observando-se a gradação legal ou 

eventual indicação de bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 

2º, do CPC) e o determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. 

CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que poderá(ão) opor, 

querendo, independentemente da realização ou não da penhora, 

Embargos do Devedor, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. Tratando-se 

de embargos de mérito, esse prazo fluirá a partir a partir da juntada, no 

Juízo Deprecante, da comunicação da citação feita pelo Juízo Deprecado 

(art. 738, § 2º do CPC). 3.2. Na hipótese de Embargos que discutam, 

unicamente, a validade dos atos praticados no Juízo Deprecado, ou seja, 

verse sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de 

bens, o prazo para Embargar fluirá a partir da juntada, aos autos da 

própria carta precatória, do mandado de citação. 3.3. Em ambos os casos, 

a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, 

obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 3.4. Aos embargos do 

executado não se aplica o disposto no art. 191 desta Lei. 3.5. Na 

execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante 

ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo 

deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, 

avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) dias 

(art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens 

do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese 

de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora 

casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte 

executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) 

penhorado(s) será(ao), em regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente 

depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou 

III, do art. 666, do CPC, facultando-se, desde que exista expressa 

anuência do(s) Exeqüente(s) ou nos casos de difícil remoção, o depósito 

em mãos do(s) Executado(s), sob compromisso de depósito judicial. 8. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

9. As despesas de remoção deverão ser antecipadas pela parte 

Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições 

contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, todos do 

CPC. OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado 

pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a 

substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa 

para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. CUIAB-MT, 26 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juiz(a) 

de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026947-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026947-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANA ALICE FERREIRA 

DA CRUZ REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se sobre pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC 

e cumprimento da obrigação. Em caso positivo diga o autor. Ao contrário, 

Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por 

cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do 

débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser atualizado o 

débito da inicial, com as verbas acima, acrescentando honorários fixados, 

custas e despesas processuais. Havendo apresentação de impugnação 

da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de 

alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre 

apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052441-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1052441-68.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: BVA TRANSPORTES E 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a 

correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0012761-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MORELI (EXECUTADO)

LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - MT65716-O (ADVOGADO(A))

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá o próprio autor providenciar a distribuição do ofício de id. 

27421590 e comprovar nos autos, bem como apresentar a guia de 

recolhimento e comprovante de pagamento da diligência ou oferecer meios 

para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044153-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1044153-34.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: WELLINTON DUARTE DE OLIVEIRA Vistos, 

etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a 

correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006056-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006056-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANA ANTONIA SILVA 

NASCIMENTO REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Mantenho determinação 

dos autos (id. 26460429), cumpra-se como ali consignado. Decorrido o 

prazo para pagamento, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021428-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO ALVES FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021428-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GILDO ALVES 

FEITOSA REU: AYMORE Vistos, etc. Cabe à própria parte autora proceder 

junto ao Departamento de Controle e Arrecadação tomar as medidas 

cabíveis quanto a expedição das guias de arrecadação do processo. Não 

cabe a este juízo determinar providências que cabem à própria parte 

autora. Certifique-se sobre o decurso de prazo do id. 27481790. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0023828-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0023828-60.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BRADESCO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNICA 
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TRANSPORTES LTDA - ME, CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação 

em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042789-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURILIO TEIXEIRA PEQUENO (EXECUTADO)

ADRIANO RIBEIRO PEQUENO (EXECUTADO)

A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042789-27.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP, AURILIO TEIXEIRA 

PEQUENO, ADRIANO RIBEIRO PEQUENO Vistos, etc. Defiro a habilitação 

do inventariante do espólio Aurílio Teixeira Pequeno, que representará o 

executado falecido e sua empresa jurídica executada. Proceda-se 

anotações necessárias. Após, cite-se conforme despacho inicial, o 

representante do espólio - Inventariante, tanto em relação ao executado 

falecido, como da empresa jurídica que pertencia ao referido. Após 

efetivadas as citações, certifique-se sobre pagamento e diga o credor. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020516-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE SILVA CARLOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048709-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CASSIO DA SILVA (EXECUTADO)

EVANG MARIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021221-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANK GIORDANY AQUINO FRAPORTI (EXECUTADO)

JONATAS DOS SANTOS TOMAZ (EXECUTADO)

FRANCISNELE MARIA DE AQUINO FRAPORTI TOMAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0021221-11.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA - ME, FRANK 

GIORDANY AQUINO FRAPORTI, JONATAS DOS SANTOS TOMAZ, 

FRANCISNELE MARIA DE AQUINO FRAPORTI TOMAZ Vistos, etc. Intime-se 

a parte executada para cumprir como determinado no artigo 861 do CPC, 

em vinte dias, conforme determinado no id. 26346807, haja vista a penhora 

efetivada nos autos (id. 27949878). Em face do postulado pela parte 

autora no id. 28843176, após a liquidação das quotas penhoradas será 

analisado a necessidade de reforço de penhora, salvo se houver 

desistência da penhora anterior. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0017199-75.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. PELISSARI & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

SHIRLEI DE SOUZA PELISSARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041033-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CESAR SANTOS SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA D ARC SOARES DE MELO PORTO OAB - MT20306/O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0044103-06.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE MARCOS MORGAN (EXECUTADO)

ELIANE MARCELA MEDINA BUESO MACHADO (EXECUTADO)
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Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (EXECUTADO)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (EXECUTADO)

VALDIR RUELIS (EXECUTADO)

OBED RUELIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002584-87.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ADRIANE 

FERNANDES ANGELO RUELIS, VALDIR RUELIS, ALAICE DOS SANTOS 

RUELIS, OBED RUELIS Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar 

sobre o petitório de id. 29981984. Em seguida, conclusos, para análise da 

manifestação em comento e demais pedidos formulados no id. 29997986. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005782-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, bem 

como indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043476-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA YAMAMURA RIOS SALIBA (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0025325-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - EPP (EXECUTADO)

GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009825-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVADI CHRISTOFOLLI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033201-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MELO E MIRANDA LTDA - EPP (EXECUTADO)

CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre petitório de id.29370286 e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041440-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO OLIVEIRA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003320-98.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0003320-98.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES Vistos, etc. 

Diferentemente do que informado pelo exequente, somente foi incluída a 

indisponibilidade de bens em nome do executado via CNIB, não permitindo 

a disposição destes, caso existente. Os cartórios não encaminham as 

certidões gravadas com a indisponibilidade. Assim, deverá o exequente 

dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015261-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PAES DE FARIAS (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000316-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: LEANDRO PAES DE FARIAS Vistos, etc. Adite-se o mandado no 

endereço declinado pelo autor e após, aguarde-se dez dis para depósito 

de diligência. Após, cumpra-se o referido. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010474-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXECUTADO)

J. B. QUINTINO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal. Deverá a parte requerida João Batista Quintino de Lima, fazer 

a retirada da cópia do alvará liberado em espécie, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021193-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MANOEL SANTANA (REQUERENTE)

ELIANE APARECIDA PIRES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos verifica-se que a sentença prolatada nos 

autos não foi desconstituída e o processo seguiu sem observar a referida. 

Assim, chamo à ordem o processo e determino o cumprimento da 

sentença. Após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.03.20

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1036614-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENER VENTURA DE OLIVEIRA CARVALHO (EMBARGANTE)

ELEN DA SILVA MORAES CARVALHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI OAB - MT13160-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGADO)

AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP (EMBARGADO)

WALTER RIBEIRO BUENO (EMBARGADO)

ARI ROSA DOS SANTOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLEONICE SOUZA COSTA OAB - 643.993.629-87 (REPRESENTANTE)

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

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

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010474-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXECUTADO)

J. B. QUINTINO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre impugnação de penhora da 

Instituição Financeira, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059464-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1059464-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA Vistos, etc. Cite-se 

no endereço declinado e aguarde-se dez dias sem prorrogação para 

regular cumprimento. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040729-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO VIANNA DE ARRUDA OAB - 266.017.518-71 (REPRESENTANTE)

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI OAB - 209.388.021-00 
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(REPRESENTANTE)

 

Deverá o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 

(cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006922-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON ALEX MARQUES DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006922-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): LUANDERSON ALEX 

MARQUES DE ALENCAR REU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, pois 

os documentos já foram analisados. Intime-se a parte autora para 

proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação 

ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu 

arquivamento, conforme já determinado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010174-74.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS 

LTDA (EXECUTADO)

SANDRA MARA SANTIAGO (EXECUTADO)

DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES (EXECUTADO)

CLAUDYSON MARTINS ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031090-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DAVID NASCIMENTO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031090-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: RODRIGO DAVID 

NASCIMENTO DE SIQUEIRA Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo 

legal, indicar a exata localização do bem ou postular pela conversão da 

ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041764-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOMINGOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMABILE PELIZON RESENDE OAB - MT25662/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041764-76.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: MARCELO DOMINGOS DA SILVA Vistos, etc. 

Intime-se o autor para no prazo legal, indicar a exata localização do bem 

ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto 

Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061640-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONANTHAN WILLIAM DE FRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1061640-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: JONANTHAN WILLIAM DE FRANCA Vistos, etc. Intime-se 

o autor para no prazo legal, indicar a exata localização do bem ou postular 

pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 

911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041028-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PEREIRA TELES DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041028-58.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: AMANDA PEREIRA 

TELES DE MENEZES Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, 

indicar a exata localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002367-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MAILSON RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002367-73.2020.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: MAILSON 

RODRIGUES DE MORAES Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo 

legal, indicar a exata localização do bem ou postular pela conversão da 

ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048307-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUBER MOURA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1048307-95.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: CLEUBER MOURA DA SILVA Vistos, 

etc. Intime-se o autor para no prazo legal, indicar a exata localização do 

bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009957-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009957-09.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA Vistos, etc. 

Expeça-se mandado de penhora/avaliação em bens semolventes indicado 

pela parte exequente (id. 29127654), se de propriedade da parte 

executada, que deverá ser comprovado. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046231-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046231-98.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CATARINA DA SILVA 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, com revogação da liminar, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055412-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055412-26.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOAO DA SILVA 

BARROS Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, indicar a exata 

localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0005590-57.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO PEIXOTO (EXECUTADO)

NADIR DOS SANTOS NADAF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON COSTA FARIAS OAB - MT2931-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0005590-57.1997.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LUIZ FERNANDO PEIXOTO, NADIR DOS SANTOS NADAF 

Vistos, etc. Cabe à própria Instituição Financeira proceder com a restrição 

pretendida ao id. 30006513. Deverá a parte autora comprovar a 

propriedade da parte executada do bem indicado, conforme determinado 

no id. 27282895. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059284-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Manifestação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042411-08.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA CELULAR EIRELI - ME 

(REU)

 

Anexo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026050-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA CORREA DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

OTAVIO SUBTIL MAGALHAES FREIRE (EXECUTADO)

JIMI JIM LOUNGE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora indicar a localização do bem e apresentar a guia de 

recolhimento e comprovante de pagamento da diligência ou oferecer meios 

para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIAS CALDEIRA NETO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. A pesquisa de Bacenjud já foi realizada nos autos (id. 

27124319). Deverá à parte autora protocolar o ofício expedido nos autos 

(id. 29854036) e comprovar nos autos. Após, com a resposta, diga-se e 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025171-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025171-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: LEONARDO OLIVEIRA DANTAS Vistos, etc. Tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça devolvida no id. 30074684, desnecessário a 

pesquisa pretendida pelo autor. Aguarda-se o prazo de resposta da 

presente ação, após concluso. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010565-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA MARIA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010565-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): DAVINA MARIA RIBEIRO REU: 

BANCO PAN Vistos, etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. 

Anote-se a tramitação de idoso. Considerando que desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, 

tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de 

composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, 

dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo 

sua designação. Cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021127-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001848-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005077-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005077-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): DEUSALINA DE 

SOUSA SILVA ROBALOS REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. A parte 

autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, 

para emendar a inicial, como determinado no feito. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente 

a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, 

complementando a inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a 

demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos 

necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de março de 2020. 
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Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002892-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SIQUEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043385-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANI CRISTINA PERPETUO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010728-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 0 7 2 8 - 7 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAURICIO 

BARBOSA SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

E COLACIONAR NOS AUTOS O CONTRATO DE GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010764-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010764-24.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: VANESSA RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato E COMPROVAR A MORA DA PARTE 

REQUERIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, em quinze dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010509-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010543-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010617-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010712-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO TONIN (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010717-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOFIA ALVARENGA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012509-10.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO(A))

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT6009-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - MT4338-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA (EXEQUENTE)

TEREZINHA DE MATTOS (EXEQUENTE)

JANETH PEREIRA SALIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER NOVAES SANTA ROSA OAB - MT6277/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida fazer a retirada da cópia do alvará liberado em 

espécie na Secretaria, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010728-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetivar o ato e colacionar nos autos o contrato de 

garantia de alienação fiduciária, em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010764-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo, 

bem como comprovar a mora da parte requerida no endereço constante 

no contrato, em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747885 Nr: 45155-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI CENTRO NORTE DE 

MATO GROSSO, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NOVA MUTUM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA FERREIRA DE PINHO, PEDRO 

OLEINIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 

4.066-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE ORTIZ 

GONSALEZ, para devolução dos autos nº 45155-37.2011.811.0041, 

Protocolo 747885, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423465 Nr: 7859-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA DE LIMA PARENTE, HÉLIO 

SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:SP 261.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YURI ZARJITSKY DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 7859-15.2010.811.0041, 

Protocolo 423465, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 463785 Nr: 31947-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBACON URBANISMO CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, RAFAEL DAIGE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO HENRIQUE 

DE OLIVEIRA VANDERLEI, para devolução dos autos nº 

31947-20.2010.811.0041, Protocolo 463785, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 463860 Nr: 31990-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE RANGEL SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO A. VARGAS NUNES - 

OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO HENRIQUE 

DE OLIVEIRA VANDERLEI, para devolução dos autos nº 

31990-54.2010.811.0041, Protocolo 463860, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147126 Nr: 17-87.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCIO PANOFF DE LACERDA, 

ALÍCINHA C. FREIRE - FAZ. DESCALVADA, ESPÓLIO DE ALICINHA C. 

FREIRE REP.P/INV. LUIZ A P. LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL TRIGO WATANABE - 

OAB:173333/SP, PAULO CESAR DORNELAS - OAB:177339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Pinheiro Lacerda - 

OAB:39325, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, Luiz 

Antonio Pinheiro - OAB:, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - 

OAB:9498/MS, LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA - OAB:8228, 

MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO - OAB:6920-MT, 

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - OAB:4.076/MT, SÉRGIO HARRY 

MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAMILLA TOMIE 

MATSUI FREITAS, para devolução dos autos nº 17-87.1987.811.0041, 

Protocolo 147126, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221735 Nr: 29830-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DA SILVEIRA, GISLAINE ELIS 

FERNANDES SILVEIRA ESPINOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:7956/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO HENRIQUE 

DE OLIVEIRA VANDERLEI, para devolução dos autos nº 

29830-32.2005.811.0041, Protocolo 221735, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002804-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLERSON MARCELO COSTA E SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

RADIO TAXI COLORADO LTDA - ME (EMBARGADO)

SAMUEL SANT ANA MARIN (EMBARGADO)

EDITO ULBERTO DE SANTANA (EMBARGADO)

ELIAS CANDIDO SANTANA (EMBARGADO)

SILBETH COSTA OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT11967/O (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS PROCESSO n. 

1002804-17.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: 

[Intervenção de Terceiros]->EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) POLO 

ATIVO: Nome: WILLERSON MARCELO COSTA E SILVA Endereço: 

MIRABEL, 161, PEDREGAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-205 POLO 

PASSIVO: Nome: Samuel Santan Marin, Cpf: 02790530106, Rg: 01329987 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua: Travessa São Francisco 

52, Bairro: Lixeira, Cidade: Cuiabá-MT. FINALIDADE: EFETUAR O 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. LIMINAR: Diante do 

exposto, defiro a liminar. Proceda-se com a respectiva baixa no gravame 

do veículo, via Renajud, e suspenda os atos expropriatório sobre o aludido 

bem, até o julgamento final desta lide.Considerando que desde a entrada 

em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara 

Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a 

falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela 

qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do 

processo sua designação.Citem-se para responderem, constando às 

advertências legais, devendo os requeridos no prazo de resposta 

acostarem toda documentação realizada pelas partes, inclusive os 

contratos. Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002804-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLERSON MARCELO COSTA E SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

RADIO TAXI COLORADO LTDA - ME (EMBARGADO)

SAMUEL SANT ANA MARIN (EMBARGADO)

EDITO ULBERTO DE SANTANA (EMBARGADO)

ELIAS CANDIDO SANTANA (EMBARGADO)

SILBETH COSTA OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT11967/O (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS PROCESSO n. 

1002804-17.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: 

[Intervenção de Terceiros]->EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) POLO 

ATIVO: Nome: WILLERSON MARCELO COSTA E SILVA Endereço: 

MIRABEL, 161, PEDREGAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-205 POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ 00.000.000/0001-91, SAUN Qd 5, 

Lt B, Torre Norte, Ed BB, 16º andar- Ala Leste, Setor de Autarquias, Asa 

Norte, Brasília, DF, Brasil, CEP 70040-912, Telefone (0061) 34939002, Fax 

(0061) 34931177, FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

LIMINAR, e, após, EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

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

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. LIMINAR: Diante do exposto, defiro a 

liminar. Proceda-se com a respectiva baixa no gravame do veículo, via 

Renajud, e suspenda os atos expropriatório sobre o aludido bem, até o 

julgamento final desta lide.Considerando que desde a entrada em vigor no 

NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando 

dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição 
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nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato 

referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua 

designação.Citem-se para responderem, constando às advertências 

legais, devendo os requeridos no prazo de resposta acostarem toda 

documentação realizada pelas partes, inclusive os contratos. Intime-se. 

Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 

15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043407-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL CORDEIRO DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1043407-69.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO GABRIEL 

CORDEIRO DO AMARAL Vistos, etc. Considerando a existência de título 

executivo extrajudicial e mora da parte requerida, Converto a presente em 

Ação de Execução Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na 

autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. Após, cumpra-se 

determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não 

havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora 

em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001069-25.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO ALINO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR OAB - MT5660-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a determinação prolatada a qual mantenho pelos 

seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, 

em todos seus termos. Diante da certidão acostada não resta dúvidas que 

foi intimado dos prazos processuais, inexistindo omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada. Assim, cumpra-se a referida sentença 

alcançada pelo trânsito em julgado, em todos seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10.03.20

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053878-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1053878-47.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WAGNER LEMES DA SILVA Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão que Banco Bradesco S/A 

move contra Wagner Lemes da Silva, objetivando a concessão de liminar, 

para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a 

medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente de uma 

Cédula de Crédito Bancária nº 2904444477 firmado entre as partes e 

anunciado no id. 26246196. Primeiramente, é patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato e súmula 297 do STJ. Podemos verificar no negócio jurídico 

entabulado entre as partes que o requerido tem domicílio na comarca de 

Várzea Grande. Inclusive, em sua defesa, arguiu a incompetência deste 

Juízo, na qual postulou pela remessa a comarca de seu domicílio (id. 

26788044). Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, é 

entendimento da Corte Superior adota o caráter absoluto à competência 

territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o 

disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Assim, é absoluta a 

competência do foro de domicílio do consumidor decorrente do CDC. 

Nesses termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT QUE 

DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE 

ARAGARÇAS/SP – RELAÇÃO CONSUMERISTA – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA - CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – 

PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. Não obstante tenham as partes eleito o foro da Comarca 

de Aragarças/GO para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 

contrato, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido 
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de que “o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do 

devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor , 

podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo 

julgador”. (STJ, AgInt no AREsp 1337742/DF (2018/0192019-9), Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 

02/04/2019, DJe 08/04/2019) Estabelece o Código de Processo Civil que 

as partes contratuais podem eleger foro para resolução de futuros 

conflitos, sendo certo que sua abusividade pode ser reconhecida, de 

ofício, pelo magistrado, quando em benefício do réu. No caso dos autos, 

como bem pontuou o Magistrado de piso na decisão agravada, “caso a 

ação seja proposta pelo Fornecedor em detrimento do Consumidor , o foro 

será o de domicílio do Requerido/consumidor , não cabendo ao 

Fornecedor/Autor optar pelo próprio domicílio. Fato que leva à regra de 

COMPETÊNCIA absoluta”. (N.U 1013533-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no 

DJE 03/02/2020) Por derradeiro conforme art. 64, §1º do CPC, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito. Desta 

forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a minha competência 

para processar e julgar este feito e determino a remessa dos autos para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos para uma das Varas Especializada em Direito 

Bancário da comarca de Várzea Grande com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001069-25.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO ALINO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR OAB - MT5660-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0001069-25.2004.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VITORIO ALINO DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Retifique-se a certidão de id. 29535875, para fazer 

constar que a parte requerente apresentou Embargos de Declaração, 

quando da prolação da sentença. Não prevalece os argumentos trazidos 

pelo autor, isto porque, o prazo de novos embargos de declaração 

findou-se com o tränsito em julgado, razão pela qual, não merece seu 

recebimento. Segundo, foram realizadas todas as intimações, tanto da 

sentença, quando da decisão que recebeu os Embargos de Declaração, 

conforme aba expediente, não cumprindo a parte requerente os prazos ali 

estabelecidos. Cumpra-se segunda parte do despacho de id. 29465789, 

arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029720-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (EXECUTADO)

SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - ME (EXECUTADO)

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029720-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - ME, 

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA, NEROWILLIAN DIAS DE 

SOUZA Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se e conclusos. Após, conclusos. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010519-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010519-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): TEREZA CORREA DE MORAES. 

REU: BANCO PAN Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como 

considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010572-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LEITE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010572-91.2020.8.11.0041. AUTOR: SANDRA MARIA LEITE MELO REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como 

considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010695-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE NAZARE GONCALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010695-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA DE NAZARE 

GONCALVES LIMA REU: BANCO SAFRA S/A Vistos, etc. Maria de Nazaré 

Gonçalves de Lima apresentou a presente Ação de Obrigação de Fazer 

cumulada c/c Pedido de Condenação em Danos Morais c/ Pedido Liminar, 

em face do Banco Safra S.A. Em síntese sustenta a parte requerente, que 

a parte requerida descontou indevidamente da sua conta bancária a 

importância de R$ 789,46 (setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 310 de 828



seis centavos), e que desconhece o aludido desconto. Sustenta tratar-se 

de empréstimo, mediante documentação fraudulenta. Requer com a 

presente ação, em caráter liminar, que seja determinado à parte requerida 

em suspender os descontos mensais que estão sendo feito em sua conta 

corrente no valor de R$ 789,46 (setecentos e oitenta e nove reais e 

quarenta e seis reais). Requer ainda, a restituição em dobro, dos valores 

indevidamente descontados, em sua conta bancária e a condenação da 

parte requerida em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Depreende-se nos autos que a intenção da parte autora é 

eminentemente civil, pois pretende reparação de danos morais 

ocasionados, em decorrência dos descontos efetivados em sua conta 

corrente junto à parte requerida, bem como restituição, em dobro, dos 

valores descontados. Elucida tratar-se de empréstimo, mediante 

documentação fraudulenta. Em que pese ser a parte requerida Instituição 

Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento 

nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas 

em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem 

discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito 

Bancário. Além do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, já pacificou o entendimento em conflitos de competência, 

entendendo que não deverão as ações eminentemente de natureza cível, 

tramitar perante as varas de competência bancária, devendo desta forma, 

prevalecer o entendimento do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a 

matéria perante o E. TJ/MT, acerca de conflito de competência, entre as 

varas cíveis e bancárias, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 

– COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte 

autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição 

FINANCEIRA e a condenação desta à restituição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais, a competência para o 

processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e 

não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui 

natureza eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE 

a QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Desta forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos 

autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010568-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010568-54.2020.8.11.0041. AUTOR: NILZA GONCALINA MARCAL DE 

ARRUDA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há 

como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a 

parte autora para no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da 

guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010509-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010509-66.2020.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA 

MARQUES Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento 

da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 
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apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010543-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010543-41.2020.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010617-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010617-95.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: INFINITY LOCACAO DE 

AUTOMOVEIS LTDA - EPP Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade 

do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao 

número único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para 

efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. 

Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos 

verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, 

pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada 

na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não 

podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o 

prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010712-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO TONIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010712-28.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: GILMAR ANTONIO TONIN Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010717-50.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOFIA ALVARENGA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010717-50.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: SOFIA ALVARENGA DA SILVA Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010602-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DANIELA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010602-29.2020.8.11.0041 AUTOR: RITA DANIELA DA SILVA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como 

considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010782-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDES DA SILVA CRUZ VIEIRA 56873751120 (EXECUTADO)

ERONILDES DA SILVA CRUZ VIEIRA (EXECUTADO)

NEUSA MOURA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010782-45.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: ERONILDES DA SILVA 

CRUZ VIEIRA 56873751120, ERONILDES DA SILVA CRUZ VIEIRA, NEUSA 

MOURA VIEIRA Vistos, etc. Trata-se a presente Ação de Execução 

movida por Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso Desenvolve – 

MT contra Eronildes da Silva Vieira – EI, Eronildes da Silva Vieira e 

Marilucia da Silva Pereira. Nota-se que trata-se de empresa de Fomento, 

que não é Instituição Financeira, neste sentido: A competência deste Juízo 

foi atribuída nos termos do Provimento n. 04/2008/CM, retificada pela 

Resolução nº 11/2017/TP, na qual somente tramita nesta vara 

especializada, processos que possuem Instituições Financeiras em um 

dos polos da ação. Contudo, denota-se como exposto acima, que figura 

no polo ativo da demanda, empresa de Fomento, que não é Instituição 

Financeira, não podendo, portanto ser julgado por este juízo, cuja 

especialidade é de matéria bancária. Além do que, o próprio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, já pacificou o entendimento, em 

conflitos de competência, acerca de ações, onde se tem a figura de 

empresa factoring / Fomento, vejamos: RAC – AÇÃO CAUTELAR DE 

ARRESTO MANEJADA POR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL 

(FACTORING) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – ACOLHIDA –EMPRESA DE 

FACTORING NÃO SE EQUIPARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – ATO SENTENCIAL CASSADO 

– INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 2º, DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO 

A UMA DAS VARAS DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – RECURSO 

PROVIDO. 1 – A Vara Especializada em Direito Bancário da Capital foi 

criada pelo Provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura, ficando 

com a competência exclusiva para processar e julgar causas decorrentes 

de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. 2 – A empresa de 

factoring não é Banco, tampouco é equiparada a Instituição Financeira 

fiscalizada pelo Banco Central, de maneira que a Ação Cautelar proposta 

pela Apelada não poderia tramitar na Vara Especializada em Direito 

Bancário. 3 – Tratando-se de incompetência absoluta em razão da matéria, 

é de rigor a nulidade do ato decisório que, no caso, é a sentença, e a 

consequente redistribuição da Cautelar, assim como da ação principal, 

para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais (Ap 111328/2009, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 06/05/2014). Desta 

forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a minha competência 

para processar e julgar este feito e determino a remessa dos autos para a 

REDISTRIBUIÇÃO, para uma das Varas Cíveis. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002586-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002586-57.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: JUNIOR 

RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. Considerando que a parte executada 

satisfez a obrigação, conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o 

processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo 

executado. Proceda-se as baixas necessárias. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007854-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER SBORCHIA SCHLACHTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007854-24.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: ROGER SBORCHIA SCHLACHTA Vistos, etc. Homologo, 

por sentença, a desistência da ação, para surtir seus efeitos legais e 

Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-VIII do CPC. Revogo a 

liminar concedida nos autos. Recolha-se mandado sem cumprimento e 

caso tenha sido cumprido proceder à restituição do bem a parte requerida. 

Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. CUIABÁ, 10 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057864-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057864-09.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES 

CARVALHO Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição 

amigável, conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em 

aberto, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III 

“b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado 

sem cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do 

bem a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028637-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CARDOSO SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo o acordo para surtir seus efeitos legais. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10.03.20

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034370-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICIO PEDRO VANNI RANGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

CATIA REGINA DA SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034370-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LICIO PEDRO VANNI 

RANGEL REU: CATIA REGINA DA SILVA - ME, BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos, etc. Licio Pedro Vanni Rangel, devidamente qualificado nos autos 

ingressou com a presente Ação Revisional de Contrato de Empréstimo 

Consignado C/C Tutela de Urgência e Danos Morais, contra Solução 

Assessoria – Crédito Consignado (Cátia Regina da Silva Me) e Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S.A. Em síntese afirmou que realizou uma 

operação de refinanciamento do saldo devedor no valor de R$ 19.260,86 

(dezenove mil duzentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), com 

juros de 1,96% ao mês, sendo 81 (oitenta e uma) parcelas de R$470,00 

(quatrocentos e setenta reais), conforme contrato n.º 163611720 e um 

novo financiamento no importe de R$ 8.073,26 (oito mil e setenta e três 

reais e vinte e seis centavos), com taxas de juros de 2,39% ao mês, 

sendo 81 (oitenta e uma) parcelas de R$ 222,44 (duzentos e vinte e dois 

reais e quarenta e quatro centavos), contrato n.º 163722921. Asseverou 

que não foi informado sobre a aplicação da nova taxa de juros. Sustentou 

que foi previamente acordado os juros de juros de 1,20% ao mês pelo 

refinanciamento, contrato n.º 163611720 e juros de 1,35% ao mês pelo 

novo empréstimo, contrato n.º 163722921. Pugnou pela prioridade na 

tramitação processual do feito, por se tratar de idoso, bem como pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em sede de tutela, requereu 

a suspensão dos descontos em folha de pagamento dos valores 

excedentes e a correção das taxas de juros nos empréstimos 

concedidos. Elucidou sobre a necessidade de revisão/adequação dos 

contratos, diante da taxa de juros aplicada. Aduziu sobre o princípio da 

boa fé nos contratos. Enfatizou sobre o descumprimento das normas 

consumeristas. Postulou pela indenização em danos morais. Rogou pela 

procedência da ação, com a consequente inversão do ônus da prova. 

Instruiu seu pedido com documentos nos ids. Núm. 22330376 - Pág. 1 / 

Núm. 22331196 - Pág. 1. A justiça gratuita foi indeferida e após o 

recolhimento da guia de distribuição não foi concedida a tutela de urgência 

nos termos das decisões de ids. Núm. 22746727 - Pág. 1 / Núm. 22921434 

- Pág. 1 e Núm. 24053847 - Pág. 1, respectivamente. O requerido Banco 

Olé Consignado no id. Núm. 25682054 - Pág. 1 pugnou pela juntada da 

habilitação processual e da defesa. Em resposta (id. Núm. 25682074 - 

Pág. 1), fez uma síntese dos fatos. No mérito, afirmou sobre a legalidade E 

constitucionalidade dos juros cobrados. Asseverou sobre a inexistência 

de dano moral. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos de 

id. Núm. 25682074 - Pág. 7 / Pág. 8. A parte requerida Solução Assessoria 

– Crédito Consignado (Cátia Regina da Silva Me), foi citada da presente 

ação no id. Núm. 24788118 – Pág 1, todavia, deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos. Ao id. 

Núm. 26240739 - Pág. 1, a parte requerente apresentou impugnação à 

contestação, ratificando a tese inicial. Vieram-me conclusos os autos, 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente 

Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado C/C Tutela de 
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Urgência e Danos Morais, contra Solução Assessoria – Crédito 

Consignado (Cátia Regina da Silva Me) e Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S.A., onde a parte autora rogou pela procedência da ação 

com a prioridade na tramitação processual do feito; a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e da tutela de urgência para proceder a 

suspensão dos descontos em folha de pagamento dos valores 

excedentes e a correção das taxas de juros nos empréstimos 

concedidos; a indenização em danos morais e a inversão do ônus da 

prova. Por seu turno, o requerido Banco Olé Consignado afirmou sobre a 

legalidade E constitucionalidade dos juros cobrados. Asseverou sobre a 

inexistência de dano moral. Rogou pela improcedência da ação. A parte 

requerida Solução Assessoria – Crédito Consignado (Cátia Regina da Silva 

Me), foi citada da presente ação no id. Núm. 24788118 – Pág 1, todavia, 

deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme 

certificado no id. Compulsando os autos, como as razões explanadas 

pelas partes denotam que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil. É 

dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto a matéria 

questionada é documental e de direito, sendo que as partes juntaram aos 

autos, documentos necessários para julgamento. Decreto a revelia da 

segunda requerida, que apesar de citada não presentou resposta, sem 

seus efeitos absolutos, diante o que dispõe o artigo 345-I do CPC. De 

acordo a inicial, a parte autora afirma que refinanciou o saldo devedor de 

R$10.000,00 (dez mil reais), cuja parcela era de R$570,00 (quinhentos e 

setenta reais), com juros de 2,40% de um empréstimo consignado anterior 

no valor total de R$20.000,00, da seguinte forma: liberação de 

R$14.223,06(quatorze mil duzentos e vinte e três reais e seis centavos), 

com juros de 1,20%, sendo o valor da parcela de R$492,00(quatrocentos 

e noventa e dois reais); Que também, efetivou um novo empréstimo de 

R$7.098,23 (sete mil e noventa e oito reais e vinte e três centavos), com 

juros de 1,35%. Afirma ainda, operação refinanciamento (proposta 1) foi 

de R$19.260,86 (dezenove mil duzentos e sessenta reais e oitenta e seis 

centavos), com juros de 1,96% ao mês, sendo 81(oitenta e uma) parcelas 

de R$470,00 (quatrocentos e setenta reais), conforme Contrato nº 

163611720. E o novo financiamento (proposta 2), foi de R$8.073,26 (oito 

mil e setenta e três reais e vinte e seis centavos), com taxas de juros de 

2,39% ao mês, sendo 81 (oitenta e uma) parcelas de R$222,44 (duzentos 

e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), Contrato nº 

163722921. Portanto verifica-se que as taxas de juros dos contratos 

originários, em momento algum, apresenta abusividade. Com relação aos 

contratos questionados que resultaram as renegociações - contrato de n.º 

163722921 (id. Núm. 25682067 - Pág. 1) e do contrato de n.º 163611720 

(id. Núm. 25682069 - Pág. 1) possuem taxas de juros pré-fixados, em 

percentual de mercado, onde as partes pactuaram a taxa de juros mensal 

2,27% e 1,87 ao mês, respectivamente. Assim, não há como prosperar a 

argumentação da autora de abusividade da taxa de juros. Como trata-se 

de juros pré-fixados, não há comprovação de que o requerente tenha 

pago valor à maior. Já há muito tem pacificado de que a Instituição 

financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo 

o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante, que não é o caso 

em tela. Por certo as taxas pré-fixadas não violam disposição legal, 

devendo prevalecer. Não há que se falar em abusividade contratual dos 

juros remuneratórios mensais pactuados, pois deverá prevalecer a taxa 

de juros avençada que está na média de mercado, ou seja, 2,27% e 1,87 

ao mês, respectivamente, não possuindo a abusividade narrada na inicial. 

No caso a CET o percentual é superior considerando que ali está embutido 

as despesas contratuais autorizadas, entretanto, seu percentual não viola 

a média de mercado, devendo prevalecer. Quanto à indenização por 

danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os 

pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). No caso, o dano moral, não restou configurado, sequer ofensa 

a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização. 

Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe violação da 

honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira. 

Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado nos autos, 

para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes os 

requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para 

configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, 

a parte requerida não praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. Dessa forma, não há que falar em pagamento à 

maior realizado pelo requerente, como acima já informado, não foi 

realizada nenhuma cobrança ilegal e/ou abusiva pela Instituição financeira. 

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é 

um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do 

crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da 

interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a 

sua incidência, nesta espécie de contrato. Entretanto, prevalecem os 

contratos nos percentuais fixados. Diante do exposto e considerando o 

que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente 

Ação Revisional de Contrato C/C de Tutela de Urgência e NÃO ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de 

Processo Civil c.c. Condeno a parte autora nas custas e despesas 

processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento 

da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, ficando a parte autora intimada a pagar a condenação 

em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento 

e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010544-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARIANO MOLIN (REU)

INCOMAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REU)

 

CERTIFICO QUE OS DEVEDORES NÃO EFETUARAM O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036699-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (REU)

LUCIULA GONCALVES NONATO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

 

PARA O CREDOR NO PRAZO LEGAL MANIFESTAR SOBRE OS 

EMBARGOS MONITÓRIOS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1048928-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CAMPOS CONTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1048928-92.2019.8.11.0041 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 

08.742.188/0001-55 (AUTOR(A)) CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 

019.893.171-97 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Certifico e dou fé que no 

Edificio Maruanã, n. 1894 da Avenida, as recepcionistas Franciele e 
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Viviane efetuaram buscas nas listas de pessoas que trabalham no prédio 

e afirmaram que o nome do requerido CLEVERSON CAMPOS CONTO não 

consta, de forma que não foi possível a sua citação. /MT, 7 de março de 

2020. MARIA DOLORES ARAGAO PRIMCKA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000142-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SALUSTIANO ANTONIO SOARES NETO (REU)

EDNA CECILIA FERREIRA SOARES (REU)

A L FERREIRA SOARES-S4 COMUNICACAO - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000142-80.2020.8.11.0041 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) A L FERREIRA SOARES-S4 

COMUNICACAO - ME - CNPJ: 03.379.319/0001-68 (REU), EDNA CECILIA 

FERREIRA SOARES - CPF: 053.050.201-15 (REU), SALUSTIANO ANTONIO 

SOARES NETO - CPF: 127.670.691-04 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação JOSÉ 

WILSON GONÇALVES TAVARES, Oficial de Justiça, matrícula 7802, em 

cumprimento ao Mandado do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, Comarca de 

Cuiabá, República Federativa do Brasil, CERTIFICO e dou fé que em 

02/03/2020, às 17:55 horas, na Av. Argélia, 156, CITEI o requerido 

SALUSTIANO ANTONIO SOARES NETO que após ouvir a leitura aceitou a 

contrafé que lhe ofereci, no entanto, recusou-se a exarar o seu ciente. O 

referido é verdade. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020. JOSE WILSON 

GONCALVES TAVARES Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033048-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN KISZEWSKI MELO (REU)

 

Correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040292-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BORGES MORAES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1040292-74.2018.8.11.0041 SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 

26.529.420/0001-53 (AUTOR(A)) TIAGO BORGES MORAES - CPF: 

738.061.371-53 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO QUE NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER a Citação de TIAGO BORGES MORAES, haja vista 

que em 04/03/2020 às 13h05min percorri toda a extensão da Quadra 13 

no bairro Parque Atalaia e pude constatar que aquele logradouro é 

formado pelas Ruas M, B, L e C, portanto não existe Rua 1 na quadra 

indicada e além disso, não obtive nenhuma informação que levasse a 

encontrar o requerido. Dado o exposto, faço a devolução do r. mandado 

para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. --------------------------

--- Maurício Dellafina Oficial de Justiça Mat. 12762 SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008049-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE VERONEZ DE ALENCAR 00239888197 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE VERONEZ DE ALENCAR OAB - 002.398.881-97 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS (REU)

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008049-09.2020.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCIELE VERONEZ DE 

ALENCAR 00239888197 REPRESENTANTE: FRANCIELE VERONEZ DE 

ALENCAR REU: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

CENTRAL MT/MS, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por 

FRANCIELE VERONEZ DE ALENCAR em face de CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE AMTO GROSSO E 

MATRO GROSSO DO SUL – SICOOB CENTRAL MT/MS e TECNOLOGIA 

BANCÁRIA S.A TECBAN. Analisando detidamente os autos, verifica-se 

que inobstante a remessa do feito para esta Unidade Judiciária, esta ação 

exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, pois 

trata-se de ação de natureza indenizatória, sem qualquer outro pedido de 

natureza tipicamente bancária. Nos termos do inciso I do art. 1º do 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM: “I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. Na sequência, no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM dispõe que: “§ 2º. Excluem-se da 

competência dessas unidades as ações de competência de reparação de 

danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de 

dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Sobre a questão, colaciono 

julgado do TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE 

BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – MATÉRIA 

MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, 

I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA 

CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. Quando a matéria for de reparação por 

dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a 

competência para o processamento é da Vara Cível.” (MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no 

DJE 18/09/2018). Na hipótese, a demanda não envolve interesses típicos 

de relação bancária, mas sim matéria de natureza eminentemente cível. 

Dessa forma, DECLINO a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO a uma das Vara Cíveis de Feitos Gerais de Cuiabá, com 

as anotações e baixas de estilo. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027920-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA SANTOS RIBEIRO (REU)

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1027920-59.2019.8.11.0041 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - 
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CPF: 572.339.421-53 (REU), ISABELLA SANTOS RIBEIRO - CPF: 

667.437.961-15 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que; Dirigi-me a 

Praça Alencastro, no Ed Maria Joaquina, no dia 03/03/20, as 10h onde fui 

atendido pela porteira que declarou que a requerida não se encontrava; 

Constatei ainda que a parte autora depositou apenas uma diligência para 

cada endereço. Assim sendo, faço a devolução do r. mandado para seus 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé. /MT, 6 de março de 2020. 

OTAVIO GONCALVES DE SOUZA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020048-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SUZUKI OKUBO (REU)

OSVALDO KENHITI KASICAWA (REU)

FABIANA YUMI KASHIWAGI KASICAWA (REU)

O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA (REU)

LUCIANA MARI OKUBO (REU)

JOEL KOZO OKUBO (REU)

 

PARA A PARTE CREDORA MANIFESTAR SOBRE OS EMBARGOS 

MONITÓRIOS NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005244-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FARIA GONCALVES (REU)

 

correspondência devolvida

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010186-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (REU)

 

Certifico que, nao foi possível proceder a CITAÇÃO de WILLYAN PHELIP 

GARCIA REIS, tendo em vista, nao ter tido êxito em localizar pessoalmente 

o mesmo; tendo percorrido por toda a extensão da r. travessa, porém nao 

localizando a casa de nº 134; sendo a casa de nº 102 ( mais próximo ao 

número indicado ); face ao acima exposto, faço a devolução do mandado, 

para que a parte autora, atualize nos autos endereço do requerido, para 

que seja possível proceder novas diligências. ADILSON CEZAR DA SILVA 

- Oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033064-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOSE DE AGUIAR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1033064-48.2018.8.11.0041 SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 

26.529.420/0001-53 (AUTOR(A)) SERGIO JOSE DE AGUIAR - CPF: 

449.760.201-00 (RÉU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu, Oficial de 

Justiça, em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito 

supra mencionado, e de posse do mandado, dirigi-me na Av. Historiador 

Rubens de Mendonça no bairro CPA I, e lá estando, as 09h30min do dia 

29/10/19, não procedi a Citação de SERGIO JOSE DE AGUIAR em face de 

não encontrar residência do mesmo, onde na citada avenida não localizei 

o imóvel de numero 4300. O referido é verdade, dou fé. João de Deus 

Nunes Mat. 8778. /MT, 29 de outubro de 2019. JOAO DE DEUS NUNES 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033850-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCIO BARBACENA (REU)

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA ME - ME (REU)

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA (REU)

 

CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA Certifico que, em cumprimento ao 

mandado em tela, no dia 30/10/2019, não foi possível proceder à citação 

de Joelma Varanda dos Santos Barbacena-ME, Joelma Varanda dos 

Santos e José Lúcio Barbacena, posto que não fui atendido por ninguém. 

Deparei-me com uma casa com portão preto, fechada e sem 

movimentação interna. Nestes termos devolvo o presente mandado, 

mantendo-me a disposição para novas diligências. O referido é verdade e 

dou fé.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013711-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA (REU)

MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REU)

SONIA REGINA DE ALMEIDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1013711-22.2018.8.11.0041 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA - ME - CNPJ: 09.425.431/0001-74 (REU), OSMANA RODRIGUES DE 

ALMEIDA - CPF: 792.104.221-04 (REU), SONIA REGINA DE ALMEIDA - 

CPF: 442.029.621-68 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que em 

cumprimento ao r. Mandado expedido por determinação do MM.JUIZ DE 

DIREITO DO FEITO. NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA 

EMPRESA MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME BEM COM DE 

SEU REPRESENTANTE LEGAL OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA POR 

MOTIVO QUE O NUMERO INDICADO NO MANADO QUE 36, NÃO TEM NA 

RUA 8 DE MAIO CERTIFICO AINDA QUE NÃO FOI POSSÍVEL DEVOLVER O 

MANDADO EM TEMPO HABIO POR MOTIVO QUE DE MUITO MANDADO 

PARA SER CUMPRIDO E MUITO MANDADO PARA SER DEVOLVIDO. 

DEVOLVO O PRESENTE MANADO PARA AS DIVIDAS PROVIDÊNCIA. O 

REFERIDO E VERDADE E DOU FÉ CUIABÁ/MT, 27 de fevereiro de 2020. 

LEODEMAR NUNES DA CUNHA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024087-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DA CONCEICAO MOFATTO (REU)

S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E 

INFORMATICA LTDA - ME (REU)

ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1024087-67.2018.8.11.0041 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 

16.695.797/0001-29 (REU), SANDRO DA CONCEICAO MOFATTO - CPF: 

015.007.901-09 (REU), ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS - CPF: 

998.065.681-68 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, Eu, oficial de justiça 

que em cumprimento ao respeitável mandado de citação que, dirigi-me ao 

endereço constante do mesmo e lá estando, não foi possível proceder a 

citação do polo passivo S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

PEDAGÓGICOS E INFORMATICA LTDA - ME, haja vista que não localizei a 

Rua Coronel Antônio Antero Paes de Barros no local indicado. O referido é 

Verdade e dou Fé. /MT, 1 de março de 2020. SELMA DIAS MARTINS Oficial 

de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030312-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMIRAMIS BENEDITA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001206-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003378-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDO FRANCISCO DAMASCENO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023223-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA COSTA MENEZES (EXECUTADO)

EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP (EXECUTADO)

EUDES GARCIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043255-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DA CONCEICAO MOFATTO (EXECUTADO)

S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E 

INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040933-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES (EXECUTADO)

A. DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011470-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002641-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILZA PEREIRA DE SALES (EXECUTADO)

IZAMAR DA SILVA FRANCA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022772-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VITO RUSSO (EXECUTADO)

LAERCIO SANTI (EXECUTADO)

SIMONE LELLIS SANTI (EXECUTADO)

ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

VALENTINA RUSSO (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021002-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO ALVES MARCELINO (EXECUTADO)

VM - VAO MAIOR ESQUADRIAS METALICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PEDRO SEGATO MARCELINO (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048328-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYDSON TAQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

GLEYDSON TAQUES DE OLIVEIRA 89564820120 (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014184-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ (EXECUTADO)

ARIANA MANOELLA MIRANDA PEREIRA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023037-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SO MODAO SHOW BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

RUDNEY BORGES FARIAS (EXECUTADO)

CLEBERSON ANDRE MOREIRA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040124-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA CONSTANTINA GONCALVES (EXECUTADO)

JOSE CLAUDIO GONCALVES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO FORTALEZA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037706-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLPHO AUGUSTO DALTRO GOMES 98460307115 (EXECUTADO)

RODOLPHO AUGUSTO DALTRO GOMES (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008962-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008522-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BELCHIOR (REU)

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (REU)

 

DEPOSITE A PARTE CREDORA DILIGENCIA PARA O SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022007-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME ROQUETTE (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009487-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

THATIANE TEIXEIRA FEITOSA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011350-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL LUIZ CARVALHO LIMA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041366-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE TENUTA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022733-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO ARAUJO SANTOS (REU)

 

Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022488-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVO IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME (REU)

GONCALO PEREIRA DE ARRUDA (REU)

 

Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038173-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO APARECIDO PREVIATE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora, no prazo legal, para apresentar impugnação aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021509-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MEIRELLES VENTURA (REU)

 

Certifico que decorreu o prazo sem que houvesse o pagamento do debito 

e nem oposição de embargo. Que nesta data, intimo a parte Autora no 

prazo de cinco dias, para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003564-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOARES BRANDAO (REU)

SORAYA AMARAL FARIA BRANDAO (REU)

SOARES BRANDAO & CIA LTDA - EPP (REU)

MARIO SOARES BRANDAO (REU)

MARIO SOARES BRANDAO FILHO (REU)

 

Certifico que decorreu o prazo sem que houvesse o pagamento do debito 

e nem oposição de embargo. Que nesta data, intimo a parte Autora no 

prazo de cinco dias, para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018419-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SIGNORI (REU)

ANTONIO SIGNORI (REU)

 

Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034143-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI (EXECUTADO)

HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI (EXECUTADO)

FRIOS CENTRO SUL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

Vistos. Intime-se a parte Exequente para instruir os autos com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, em 15 dias. Às 

providências. Cumpra-se. Alex Nunes de Figueiredo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005947-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL DO BOM DESPACHO (REU)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEL REY LTDA - ME (REU)

 

Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002314-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO VIEIRA DE SOUZA - ME (REU)

CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL (REU)

CLEONICE APARECIDA TEIXEIRA (REU)

 

Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1129104 Nr: 22647-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO DOS SANTOS & SANTOS LTDA-ME, ANTONIO 

GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte devedora 

logrou êxito em seu recurso de Apelação, de acordo com o dispositivo 

abaixo (verbis):

“Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, 

para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na 

inicial, declarando a abusividade da cláusula que versa sobre encargos 

durante o período da inadimplência, determinando a cobrança da comissão 

de permanência a taxa média de mercado, com a consequente inversão 

do ônus da prova. (grifo nosso).”.

Dessa forma, originou-se um crédito no valor de R$ 9.553,37 (nove mil 

quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos) referentes a 

honorários advocatícios, para a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, tendo a mesma, pleiteado o cumprimento de sentença conforme 

petição encartada às fls. 116/121.

Neste sentido, considerando que o BANCO DO BRASIL S/A, realizou 

voluntariamente, o pagamento integral da condenação conforme 

comprovante acostado às fls. 127/130, EXPEÇA-SE ALVARÁ para 

levantamento dos valores em favor da parte credora, Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, com transferência para a conta corrente 

conforme dados bancários informados pela às fls. 116/121.

Após, intime-se o Exequente BANCO DO BRASIL S/A, para manifestar 

sobre o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob de pena 

de arquivamento.

Promovam-se os atos subsequentes por impulso processual.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 834754 Nr: 40041-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNIOCHI NOMURA & CIA LTDA ME, MARIO 

AKIO KUNIOCHI, ELZA LIYOKO UMINO KUNIOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção à petição encartada às fls.120, observei que o crédito 

executado pela parte Exequente perfaz o montante de R$ 282.603,02 

(duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e três reais e dois centavos), 

enquanto que a penhora realizada, foi de R$ 793, 11 (setecentos e 

noventa e três reais e onze centavos), quantia esta, oriunda de conta 

corrente, nos termos do resultado da pesquisa via sistema BACEN JUD 

acostada às fls. 110/111.

Neste liame, oportuno adentrar ao princípio da menor onerosidade, 

disposto no art. 805 do CPC/2015, que disciplina que a constrição de bens 

que ocorra de forma intensa, não deverá ser mantida, pois na prática, 

culminará na privação do titular sobre os direitos atinentes ao domínio 

(verbis):

“Art. 805: Quando por vários meios o exequente puder promover a 

execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

executado.”.

Sendo assim, considerando que o propósito da execução é a satisfação 

dos interesses da parte credora, com a realização de seu crédito, 

determino a liberação da penhora realizada às fls.110/111, visto que o 

montante não se presta minimamente a garantir a execução, uma vez que 

o valor penhorado configura-se irrisório à satisfação da dívida.

Portanto, proceda-se a liberação da penhora realizada às fls.110/111, em 

favor da Executada.

Por fim, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 837807 Nr: 42552-20.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JONAS BATISTA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovante de fls.254, e a parte autora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada às fls.261, 

nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

 Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados pelo exequente às fls.261.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 786670 Nr: 40577-94.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDSON RAMATHIS MERA NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovante de fls. 166, e a parte autora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada na fls.171, 

nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

 Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados pelo exequente às fls. 171.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 790637 Nr: 44689-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIZETE FÁTIMA TELLES, LORIZETE FÁTIMA 

TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 
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OAB:19077-A/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, 

GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MS 10.647, JOSÉ 

HENRIQUE S. VIGO - OAB:17.074A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção à petição encartada às fls. 135, observei que o crédito 

executado atualizado pela parte Exequente, perfaz o montante de R$ 

99.595,31 (noventa e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta 

e um centavos), enquanto que a penhora realizada, foi de R$ 202,01 

(duzentos e dois reais e um centavo), quantia esta, oriunda de conta 

corrente, nos termos do resultado da pesquisa via sistema BACEN JUD 

acostada às fls.87.

Neste liame, oportuno adentrar ao princípio da menor onerosidade, 

disposto no art. 805 do CPC/2015, que disciplina que a constrição de bens 

que ocorra de forma intensa, não deverá ser mantida, pois na prática, 

culminará na privação do titular sobre os direitos atinentes ao domínio 

(verbis):

“Art. 805: Quando por vários meios o exequente puder promover a 

execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

executado.”.

Sendo assim, considerando que o propósito da execução é a satisfação 

dos interesses da parte credora, com a realização de seu crédito, 

determino a liberação da penhora realizada às fls. 87, visto que o 

montante não se presta minimamente a garantir a execução, uma vez que 

o valor penhorado configura-se irrisório à satisfação da dívida.

Portanto, proceda-se a liberação da penhora realizada às fls.87, em favor 

das Executadas.

Por fim, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 743352 Nr: 40306-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE KRISTINA BERDUSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A - 

(SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DO BANCO ABN AMRO REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovante de fls.90, e a parte autora concordou 

com o valor depositado, conforme petição acostada às fls.93, nos termos 

do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados pelo exequente às fls.93.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 752502 Nr: 4357-97.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORREA - OAB:10.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134

 Vistos.

Diante do pedido de levantamento de valores depositados na conta judicial, 

referente a consignação em pagamento efetuada no presente feito, 

INTIME-SE a parte Requerida para manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 296359 Nr: 12043-19.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARIGUI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONI CARNEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIMILIANO GOMES MENS 

WOELLNER - OAB:31117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção à petição encartada às fls. 95, observei que o crédito 

executado pela parte Exequente perfaz o montante de R$ 23.597,09 (vinte 

e três mil quinhentos e noventa e sete reais e nove centavos), enquanto 

que a penhora realizada, foi de R$ 391,90 (trezentos e noventa e um reais 

e noventa centavos), quantia esta, oriunda de conta corrente, nos termos 

do resultado da pesquisa via sistema BACEN JUD acostada às fls.64.

Neste liame, oportuno adentrar ao princípio da menor onerosidade, 

disposto no art. 805 do CPC/2015, que disciplina que a constrição de bens 

que ocorra de forma intensa, não deverá ser mantida, pois na prática, 

culminará na privação do titular sobre os direitos atinentes ao domínio 

(verbis):

“Art. 805: Quando por vários meios o exequente puder promover a 

execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

executado.”.

Sendo assim, considerando que o propósito da execução é a satisfação 

dos interesses da parte credora, com a realização de seu crédito, 

determino a liberação da penhora realizada às fls. 64, visto que o 

montante não se presta minimamente a garantir a execução, uma vez que 

o valor penhorado configura-se irrisório à satisfação da dívida.

Portanto, proceda-se a liberação da penhora realizada às fls.64, em favor 

da Executada.

Por fim, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 241241 Nr: 9804-76.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA COUTO GALVAO DE OLIVEIRA - ME, 

CLEIA COUTO GALVAO DE OLIVEIRA, JOAO GALVAO DE OLIVEIRA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528, UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:2528/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que fora bloqueado o montante de R$ 

59.528,46 no ativo financeiro das partes Executadas (fls. 185). Todavia, 

na decisão de fls. 213/214 fora determinada a liberação da importância R$ 

38.160,00 pertencente ao Executado João Galvão de Oliveira Neto e R$ 

3.486,89 em favor da Executada Cleia Couto Galvão de Oliveira, 

permanecendo bloqueado o valor de R$ 21.368,46.

 Desse modo, EXPEÇA ALVARÁ para levantamento da quantia bloqueada 

em favor da Credora, com transferência para a conta bancária indicada às 

fls. 210/211.

Em seguida, intimem-se as partes para apresentarem o cálculo atualizado 

referente ao débito remanescente no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 833697 Nr: 39082-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovante de fls.246, e a parte autora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada às fls.255, 

nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

 Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados pelo exequente às fls.255.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 875586 Nr: 13825-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIA OTACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA CAVALCANTE DA 

SILVA MOURA - OAB:7553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, Mauri Marcelo Bevervanço Júnior - OAB:MT/24.197/A

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que a parte Autora requereu às 

fls. 128 a expedição de alvará judicial de levantamento da quantia 

depositada em Juízo. Entretanto, constatei a parte Ré não carreou ao feito 

a guia de depósito judicial, consoante certidão de fls. 118.

Desse modo, determino a intimação da parte Ré para juntar aos autos a 

guia de depósito judicial no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 903307 Nr: 32331-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT - 5.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN

 Vistos.

Considerando que houve apenas a expedição de alvará referente aos 

valores depositados pela parte executada às fls. 108, CUMPRA-SE na 

integralidade a decisão de fls. 134 para EXPEDIR o alvará referente a 

importância depositada às fls. 131.

Após, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 749982 Nr: 1667-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCILENE BEATRIZ ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovante de fls.330/331, e a parte autora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada na fls. 

349, nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados pelo exequente às fls. 349.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 982949 Nr: 15343-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 Vistos.

Foi penhorado em desfavor da parte Executada, o valor de R$ 3.429,46 

(três mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) a 

título de saldo da condenação (fls. 172).

Todavia, conforme o cálculo apresentado pela parte Exequente, o valor 

devido é o de R$ 2.508,12 (dois mil quinhentos e oito reais e doze 

centavos) (fls182).

Neste liame, considerando que a parte Executada, mesmo após intimada, 

quedou-se inerte, a respeito do bloqueio, determino que seja expedido 

ALVARÁ no valor de R$ 2.508,12 (dois mil quinhentos e oito reais e doze 

centavos) para a parte Exequente NELSON WILLIANS E ADVOCAGOS 

ASSOCIADOS e o remanescente seja devolvido para o Executado PEDRO 

RODRIGUES LIMA.

Diante do exposto, considerando a quitação do débito e a inexistência de 

outras obrigações entre as partes, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no artigo 924, II, do CPC de 2015.

Havendo procuração com poderes para receber e dar quitação, de acordo 

com o item 2.13.3 da CNGC/MT – Foro Judicial, EXPEÇAM-SE os alvarás 

conforme pleiteado pelas partes, nos termos do item 2.13.3.3 da CNGC.

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 920728 Nr: 43886-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL 

TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovantes de fls. 750 e 808/809, e a parte 

autora concordou com o valor depositado, conforme petição acostada às 

fls.815, nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados pelo exequente às fls.815.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 964006 Nr: 6513-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HEDVIGES MARTINS DE 

BARROS SILVA - OAB:7271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.807-A/MT

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovante de fls. 119, e a parte autora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada na fls.123, 

nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

 Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados pelo exequente às fls. 123.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1066202 Nr: 53777-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 Vistos etc.

A parte autora Aymore Credito Financiamento e Investimento S.A. 

ingressou com ação de busca e apreensão em desfavor de Carlos 

Eduardo Rodrigues de Oliveira sustentando, em apertada síntese, que 

firmou contrato de financiamento com o demandado, porém os 

pagamentos não foram realizados.

A liminar de busca e apreensão foi deferida (fls. 35).

O veículo fora apreendido (fls. 67).

O demandado purgou a mora (fls. 50 e 64), sendo que o veículo foi 

restituído.

É o relatório. Decido.

Em decorrência da purgação da mora o veículo foi restituído ao 

demandado, conforme determina o § 2º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69. 

Esse fato ocasiona a extinção do processo, com ônus sucumbencial em 

desfavor do demandado, pois deu causa ao ajuizamento da busca e 

apreensão.

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, ante a purgação da mora, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado 

da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência 

judiciária gratuita.

Por fim, expeça-se o alvará judicial para o levantamento do valor 

depositado (fls. 64) com transferência para conta indicada na petição de 

fls. 150/151.

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1143510 Nr: 28918-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ROMÃO DA SILVA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovante de fls.143, e a parte autora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada às fls.148, 

nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados pelo exequente às fls.148.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1296410 Nr: 7276-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO MEDEIROS, TEREZINHA OPOLSKI MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CERDITOS DOS MEDICOS 

DE CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 923249 Nr: 45370-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 966684 Nr: 7696-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIA JABRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 
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parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 414636 Nr: 3141-72.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os presentes Autos observa-se que a parte Autora 

consignou em Juízo os valores incontroversos conforme comprovantes de 

depósito de fls. 51/52. Ato contínuo, o presente feito fora extinto sem 

julgamento de mérito nos termos da sentença de fls. 79.

 Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados em favor da parte Autora, conforme solicitado às fls. 84/85, 

com transferência para a conta corrente conforme dados bancários 

informados pela parte Autora às fls.85.

Após, retornem os autos ao arquivo.

 Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 382725 Nr: 18762-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO PIALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O, 

DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014, MAYRA 

ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 783021 Nr: 36704-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 Vistos.

Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovante de fls.120/121, e a parte requerente 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada na fls. 

349, nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA, com transferência para a 

conta corrente conforme dados bancários informados às fls. 124.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 746425 Nr: 43636-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITE DE PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 774633 Nr: 27849-21.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUINIL ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 916058 Nr: 40831-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA AMANCIO DE FIGUEIREDO KESTRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX NASCIMENTO DE 

REZENDE - OAB:16.826/MT

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 847484 Nr: 50987-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO ALVES PEDROSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

Considerando que a considerando que o BANCO SANTANDER S/A, 

realizou o pagamento integral da condenação conforme comprovante 

acostado às fls. 162 e 173, bem como que parte autora anuiu com o 

depósito, conforme petição de fls. 175, nos termos do art. 924, II do CPC, 

JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com transferência 

para a conta corrente conforme dados bancários informados pela às 

fls.175.

Por fim, diante da informação prestada pela Defensoria Pública de que não 

fora possível contatar a parte credora Jovino Alves Pedroso, proceda a 

sua intimação pessoal para que forneça o seu respectivo dado bancário.

 Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764776 Nr: 17436-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDINO KROMINSKI - OAB:, 

CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIANO 

ALVEZ ZANARDO - OAB:, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796015 Nr: 2358-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AMELIA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 considerando não ter sido encaminhado para a publicaçao regularizo o 

ato nesta data. Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por 

LEILA AMELIA NUNES DA SILVA e BANCO BMG S/A, com fulcro no artigo 

1.022 do CPC/2015, contra a sentença de Embargos à Execução proferida 

nas fls. 301, que afastou a exigibilidade da multa diária, ante a suposta 

inocorrência da prévia intimação pessoal dos devedores para efetuarem o 

seu pagamento, bem como, determinou a expedição de alvará em favor da 

exequente, no que se refere ao valor dos honorários advocatícios (R$ 

2.010,18) e ainda, a expedição de alvará em favor do Banco do Brasil S/A, 

do saldo remanescente do depósito judicial de fl. 294.

 A parte Embargante LEILA AMELIA NUNES DA SILVA, aduziu em síntese, 

a existência de contradição no referido julgado, tendo em vista a efetiva 

intimação dos executados nas fls 59 (Banco do Brasil S/A) e fls. 190 

(Banco BMG S/A).

O Embargante BANCO BMG S/A por sua vez, alegou omissão na 

sentença, em razão de não ter sido determinada a expedição de alvará em 

seu favor, para levantamento do montante de R$ 145.000,00 (cento e 

quarenta e cinco mil reais), depositados em garantia.

Ao final, as embargantes pugnaram pelo acolhimento dos embargos, para 

sanar os vícios apontados.

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, as 

partes foram intimadas para manifestarem no prazo legal, o que fizeram 

conforme determinação.

É o que merece registro. DECIDO.

Cabem embargos de declaração quando na sentença houver, 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 

48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, recebo os embargos por tempestivos, e no mérito, verifico ter 

parcial razão, ambas Embargantes, pois de fato, houve contradição na 

sentença disposta nas fls. 301/302 (verbis):

“(...) Posto isso, reconheço a inexistência de título executivo em desfavor 

dos executados, no que se refere à multa diária.

II – Expeça-se alvará, em favor da exequente, no que se refere ao valor 

dos honorários advocatícios (R$ 2.010,18).

III – Expeça-se alvará, em favor do Banco do Brasil S/A, do saldo 

remanescente do depósito judicial de fl. 294(...)”.

Todavia, antes de adentrar ao mérito, necessário esclarecer os principais 

eventos dos autos.

Nas fls.49/51, ao receber a inicial, foi concedida liminar a fim de que as 

partes executadas BANCO BMG S/A e BANCO DO BRASIL S/A, se 

abstivessem de incluir o nome da exequente em órgãos protetores de 

crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, 

limitada ao valor do contrato, o que foi descumprido conforme o conjunto 

probatório anexo.

Neste liame, com relação à intimação das partes executadas, 

imprescindível destacar a redação da súmula 410 do STJ que assim 

preleciona (verbis):

“Súmula 410: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição 

necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação 

de fazer ou não fazer.”.

No caso em tela, observei a efetiva intimação pessoal das executadas às 

fls. 59 (Banco do Brasil S/A) e fls. 190 (Banco BMG S/A), por meio de 

carta com aviso de recebimento, acerca da decisão que concedeu a 

liminar.

 Em que pesem as alegações das partes, verifico que restou consolidada 

a astreintes, ante o descumprimento da medida liminar, devidamente 

concedida.

A propósito, considerando que a multa arbitrada foi de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia, até o limite do valor do contrato, observei os 

seguintes créditos: PARTE EXECUTADA: BANCO DO BRASIL S/A

Contrato - Valor

750543038 ->R$ 17.988,57

769852770-> R$ 6.618,99

788473104-> R$ 1.744,53

778117996-> R$ 10.333,33

TOTAL: R$ 36.685,42

PARTE EXECUTADA: BANCO BMG S/A

Contrato - Valor

204863026 -> R$18.526,08

Refinanciamento 204863026-> R$ 16.499,79

TOTAL: R$ 35.025,87

Em face do exposto, a sentença merece imediata reforma, visto que, o 

BANCO DO BRASIL S/A deve à exequente ora Embargante, o montante de 

R$ 36.685,42 (trinta e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e 

quarenta e dois centavos) e o BANCO BMG S/A, o valor de R$ 35.025,87 

(trinta e cinco mil vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos) em 

decorrência dos contratos acostados às fls. 138/143.

Por fim, determino a expedição de alvará em favor da parte Embargante 

BANCO BMG S/A, do saldo remanescente do depósito judicial de fls.35. 

Pelo exposto, suprindo a omissão apontada, RECEBO os presentes 

Embargos Declaratórios de LEILA AMELIA NUNES DA SILVA e BANCO 

BMG S/A, posto que tempestivos, atribuindo efeitos infringentes ao julgado 

e, no mérito, JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES para o fim de:

- Condenar a parte executada BANCO BMG S/A a efetuar o pagamento do 

valor de R$ 35.025,87 (trinta e cinco mil vinte e cinco reais e oitenta e sete 

centavos) à exequente LEILA AMELIA NUNES DA SILVA, referente à multa 

astreintes por descumprimento de liminar, até o valor do contrato 

questionado;

- Determinar a expedição do competente alvará judicial ao BANCO BMG 

S/A, do saldo remanescente depositado às fls. 35, mantendo-se no mais, 

a sentença, por seus próprios fundamentos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1307310 Nr: 10183-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE JOSE OLIVEIRA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 87724 Nr: 4095-41.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 17527 Nr: 2588-45.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, Terezinha Carmo 

Biral de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 341925 Nr: 12194-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENAS DE FIGUEIREDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:31084-A, WILSON 

SALES BELCHIOR - OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 362894 Nr: 32493-46.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DE SOUZA MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZANIL CORREA DE SOUZA 

MARTINS - OAB:7572-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 740856 Nr: 37615-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA AMBRÓSIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CARVALHO STELLA - 

OAB:9897 MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção à petição encartada às fls. 136, observa-se que o crédito 

executado pela parte Exequente, perfaz o montante de R$ 44.616,53 

(quarenta e quatro mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e três 

centavos), bem como R$ 3.388,71(Três mil trezentos e oitenta e oito reais 

e setenta e um centavos) referente à condenação de multa por prática de 

ato atentatório à dignidade da justiça, de acordo com o art. 774, V § único 

do CPC.

Entretanto, as penhoras realizadas, foram de R$ 5,95 (cinco reais e 

noventa e cinco centavos) (fls.112) e R$ 177,08 (cento e setenta e sete 

reais e oito centavos) (fls. 125), oriundas de conta corrente, nos termos 

do resultado das pesquisas via sistema BACEN JUD.

Neste liame, oportuno adentrar ao princípio da menor onerosidade, 

disposto no art. 805 do CPC/2015, que disciplina que a constrição de bens 

que ocorra de forma intensa, não deverá ser mantida, pois na prática, 

culminará na privação do titular sobre os direitos atinentes ao domínio 

(verbis):

“Art. 805: Quando por vários meios o exequente puder promover a 

execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

executado.”.

Sendo assim, considerando que o propósito da execução é a satisfação 

dos interesses da parte credora, com a realização de seu crédito, 

determino a liberação das penhoras realizadas às fls. 112 e 125 visto que 

o montante não se presta minimamente a garantir a execução, uma vez 

que o valor penhorado configura-se irrisório à satisfação da dívida.

Portanto, proceda-se a liberação das penhoras realizadas às fls. 112 e 

125, em favor das Executadas.

Por fim, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 742887 Nr: 39824-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYANA PROENÇA DE ALMEIDA, EDEVANDRO 

RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 751266 Nr: 3013-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. NEITZEL ME, WANDERLUCIO NETZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 804636 Nr: 11098-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPRI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E 

ALIMENTOS LTDA, CLAUDIO PEREIRA DE ANDRADE, ELIDA FURTADO DA 

SILVA ANDRADE, ELIAS VIEIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4.754

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 790265 Nr: 44307-16.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL RODRIGUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovantes de fls. 173, e a parte autora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada às fls. 

179, nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados pelo credor às fls. 179.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 784209 Nr: 37990-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH CLUADINO DA SILVA ME, 

ELIZABETH CLAUDINO DA S. SHINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 777010 Nr: 30346-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO 

BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, JOÃO CARLOS GOMES BARBALHO - OAB:155713, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A

 Vistos.

Diante da informação prestada pela Defensoria Pública de que não fora 

possível contatar a parte credora Antonio Carlos de Almeida, proceda a 

sua intimação pessoal para que manifestar concordância acerca dos 

valores depositados pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul, bem 

como forneça o seu respectivo dado bancário para transferência de 

valores.

Noutra senda, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com transferência 

para a conta corrente conforme dados bancários informados pela às fls. 

293/294.

Por fim, no tocante ao pedido de Banco Bonsucesso S.A. para que seja 

expedido ofício a Caixa Econômica Federal para transferência do montante 

correspondente a honorários depositada erroneamente, consigno não 

incumbe a este Juízo sanar o deposito equivocado realizado pelo 

Requerido, de modo que indefiro o pedido de fls. 289.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 769944 Nr: 22942-03.2012.811.0041

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 328 de 828



TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145/MT, RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:14.367-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que intimadas as partes para 

promover o andamento do feito, deixaram transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação.

 Diante do exposto, REMETAM-SE OS AUTOS ao arquivo provisório com 

as baixas necessárias, onde devem aguardar a eventual iniciativa da 

parte interessada.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072100 Nr: 56247-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DA SILVA, DA SILVA E SOUZA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035143 Nr: 39154-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, 

Cpf: 41527771172, Rg: 604379, casado(a), motorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Os executados contrataram crédito fixo até o limite de 

R$ 334.800,00 (trezentos e trinta e quatro mil e oitocentos reais), como faz 

prova o contrato de abertura de crédito fixo n° 40/00346--9. Em função do 

negócio entabulado tornou-se credor de citada quantia, acrescida dos 

encargos contratuais e legais, previstos no título em questão. No entanto, 

os executados deixaram de adimplir os pagamentos a que se obrigaram. 

Configurado o inadimplemento, resta ao exequente promover a execução 

de seu crédito, como lhe faculta a lei, mediante execução judicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 337.343,30 - Valor 

Atualizado: R$ 337.343,32 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Diante das tentativas frustradas de citação pessoal 

dos Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro 

o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. 

Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser 

demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página 

da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis.Desde já, 

NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que 

tome conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO PARADA 

MACHADO FILHO, digitei.

Cuiabá, 05 de março de 2020

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079059 Nr: 888-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GASPARELO JUNIOR, FLÁVIA 

APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA, F2X COMERCIO DE ROUPAS 

E ACESSORIOS LTDA

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

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F2X COMERCIO DE ROUPAS E 

ACESSORIOS LTDA, CNPJ: 13794644000140, atualmente em local incerto 

e não sabido FLÁVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA, Cpf: 

69642052172, Rg: 1178736-8, Filiação: Maria Catarina Costa Marques e 

Elzio Saldanha, data de nascimento: 12/10/1970, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, divorciado(a), empresária e atualmente em local incerto e não 

sabido JOSÉ ANTONIO GASPARELO JUNIOR, Cpf: 62262653100, Rg: 

916.543, Filiação: Elianan Silva Gasparelo e José Antonio Gasparelo, data 

de nascimento: 30/01/1974, brasileiro(a), natural de Apucarana-PR, 

casado(a), empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Os executados contrataram crédito fixo até o limite de 

R$161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais), como faz prova o 

contrato de abertura de crédito fixo, n° 212.804.895. Em função do 

negócio entabulado o exequente tornou-se credor de citada quantia, 

acrescida dos encargos contratuais e legais, previstos no título em 

questão. No entanto, os executados deixaram de adimplir os pagamentos 

a que se obrigaram. Configurado o inadimplemento, resta ao exequente 

promover a execução de seu crédito, como lhe faculta a lei, mediante 

execução judicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 200.769,90 - Valor 

Atualizado: R$ 200.769,92 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Diante das tentativas frustradas de citação pessoal 

dos Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro 

o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. 

Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser 

demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página 

da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis.Desde já, 

NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que 

tome conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se.
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ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO PARADA 

MACHADO FILHO, digitei.

Cuiabá, 05 de março de 2020

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860742 Nr: 2303-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE DE CAMPOS SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869963 Nr: 9526-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUMIRA SOUZA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para as partes 

Requerente/Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos, do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797957 Nr: 4342-94.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO VIEIRA RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571/A

 Certifico que nesta data, impulsiono os autos para a parte REQUERIDA, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos auto, sobre petição do 

autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711676 Nr: 4740-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIELSON LEITE FERNANDES, TERRA 

AUTOMÓVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334842 Nr: 5432-16.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE CELESTINO SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:19.575/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, UNIC - 

UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, procedo a intimação da parte Requerida para apresentar 

contrarrazões do recurso de apelação, no prazo de 15 dias.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021811-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINHA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010884-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BARBOSA LELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a não localização de substabelecimento do 

advogado constituído ( em face a juntada de substabelecimento SEM 

RESERVA DE PODERES) Dr Lucas Bernardino para o Dr. Fabiano Alves 

Zanardo e ainda ao requerimento de publicação exclusiva sob pena de 

nulidade a este último, impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar o advogado Dr. Fabiano Alves Zanardo para 

que regularize a sua representação processual, ou indique em que ID 

consta o referido substabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias sob 

pena das publicações serem realizadas em nome do Dr Lucas Bernardino, 

assim decorrido o prazo ora assinalado deverão os presentes autos 

serem imediatamente conclusos em face a decisão proferida no conflito de 

competência. É o que me cumpre certificar.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033146-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL CARRETAS LTDA - ME (EXECUTADO)

BALBINO DA COSTA SANTOS (EXECUTADO)

ALBINO SANTANA TAVARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020975-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARINHO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; pois a guia de diligência juntada aos 

pertence ao Bairro Jardim Paulista, que ficar próximo ao bairro Campo 

Velho e Dom Aquino, na zona 1, o endereço da citação do executado, 

pertence a zona 7, Distrito Industrial e a guia do bairro a ser juntado aos 

autos impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro indicado 

nos autos ou indicar o endereço completo no bairro constante na guia de 

pagamento encartada aos autos, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015486-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO PRADO BRANDAO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação por Negativa Geral apresentada 

nos presentes autos, foi protocolada tempestivamente. ante a intimação da 

Defensoria Publica ante a Expedição eletrônica (26/11/2019 14:04:37) 

KARINE MICHELE GONCALVES ( Defensora Pública) registrou ciência em 

03/12/2019 17:38:51 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora se 

manifestar sobre a referida Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010621-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA DA SILVA PEREIRA 00989512118 (EXECUTADO)

GILSON DO CARMO DA SILVA (EXECUTADO)

MARILUCIA DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010621-35.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010545-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FM CONSTRUTORA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010545-11.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010633-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010633-49.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010573-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010573-76.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010588-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010588-45.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010612-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010612-73.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010604-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010604-96.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032116-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RENATO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE VIA DJE sem a manifestação da parte requerente Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007550-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER FERNANDES KIELING (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

VIA DJE, sem a manifestação da parte requerente apesar de devidamente 

intimada por meio de sua advogada. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora por meio de sua patrona para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS sob pena de cumprimento dos termos do Art.485 §1º do 

CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a inércia do 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento 

processual apesar de devidamente intimado para realização do feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049846-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN PINTO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1049846-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JONATAN PINTO LIMA REU: 

OMNI FINANCEIRA S/A Despacho Vistos etc. Não havendo medidas 

urgentes a serem apreciadas na presente ação, até o presente momento, 

aguarde-se na Secretaria o julgamento final do Conflito de Competência 

sob n. 1005175-77.2020.8.11.0000. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010746-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010746-03.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Compulsando os 

autos verifico que apesar de não indicada à parcela pela qual a requerida 

se tornou inadimplente na inicial de Id 30096019 - pág. 1, constam em 

notificação de Id 30096024 e planilha de Id 30096021 as respectivas 

parcelas vencidas. Desta feita, constato erro material do requerente. II - 

Isto posto, intime-se o requerente somente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1002377-20.2020.8.11.0041

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

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. OAB - 

52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERBTON OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023960-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSE DE MAGALHAES (EXECUTADO)

LIA LEIDE COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023960-95.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ADAIR JOSE DE MAGALHAES, LIA LEIDE COSTA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. Diante dos argumentos expendidos pelo Banco 

excepto, intimem-se as excipientes para manifestarem acerca da 

impugnação à exceção de pré-executividade e documentos constantes de 

ID’s 24695961 e 24695990, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, certifique o necessário e retornem os autos 

conclusos. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023625-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA RODRIGUES DE AGUIAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO OAB - MT15833/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a juntada da petição da parte autora encartada aos 

autos no ID 29972119, impulsiono os autos para expedição de matéria 

para a imprensa a fim de intimar a parte requerida para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias quanto ao contido na referida petição, sob pena 

de preclusão e concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009404-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA LUCIA DE OLIVEIRA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041197-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GARCIA DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 913841 Nr: 39374-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAMALIEL CRUZ SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 Vistos etc.

Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a estes 

autos do montante penhorado e transferido à fl. 229, encaminhando-se 

cópia do referido documento.

Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo da decisão de fl. 225.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1348983 Nr: 19481-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ALVES DA CRUZ DE CASTRO, PATRICIA 

ALVES DA CRUZ DE CASTRO - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRLEU JOSE DA SILVA - 

OAB:17283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 (...) Bem ainda, diante dos argumentos da embargante verifico que não 

objetiva o aclaramento da sentença, para sanar omissão, mas apenas e 

tão somente a rediscussão da matéria, com a reforma da 

sentença.Entendo que o objetivo dos embargos declaratórios não é 

esse!Com efeito, a modificação do conteúdo da sentença é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Desta forma, deveria a modificação da sentença ser obtida pela 

embargante através do recurso cabível.Com essas considerações, 

conheço do embargos declaratórios e rejeito os mesmos.Intime-se.Após, 
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certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831180 Nr: 36864-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CAMPOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destaco, pretende o banco embargante a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da sentença, ressalto que é matéria já abordada e 

esgotada na sentença guerreada.Reafirmo, a modificação do seu 

conteúdo é processualmente impossível, visto que já devidamente atingida 

pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, devendo ser combatida através do recurso cabível.Com essas 

considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intime-se.Após, certifique-se.Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 240891 Nr: 22315-38.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO ESTEVES, E. M. B. EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE BRINDES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Cumpra-se a Secretaria com o determinado no item II do despacho de fl. 

138, acerca da penhora formalizada às fls. 134/135. Assim, oficie-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso 

requisitando a vinculação do numerário penhorado nestes autos, no prazo 

de 02 (dois) dias.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

III – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este juízo não possui convênio com o referido sistema.

IV – Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta:

 - E.M.B Empresa Matogrossense de Brindes Ltda - CNPJ nº 

00.076.987/0001-28.

- João Bosco Esteves - CPF nº 265.948.111-34.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

intimação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1042190 Nr: 42584-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C TAPAJOZ SOUZA ME, LUZIA CARVALHO 

TAPAJOZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:228213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, devendo 

passar a integrá-lo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, registrando-se a 

alteração no sistema Apolo e na capa dos autos.

II – Posteriormente, intime-se a parte requerente, pessoalmente (via postal, 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1077293 Nr: 58782-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR HENRIQUE PALEARE, SHEILA FARIAS 

PALEARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, e, de 

consequência, condeno os requeridos ao pagamento da quantia R$ 

115.797,91 (cento e quinze mil, setecentos e noventa e sete reais e 

noventa e um centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

ajuizamento desta ação.Condeno ainda os requeridos ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114662 Nr: 16540-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA GOMES DE SOUZA ME, EDINEIA 

GOMES DE SOUZA, MANOEL MESSIAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para que seja dado prosseguimento ao feito, e possível julgamento da 

demanda, pedido constante às fls. 105v, intime-se o requerente 

pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para 

providenciar a regular citação dos requeridos, dando andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 859187 Nr: 1071-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO SANTOS FRANÇA - ME, LUIS 

ANTONIO SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado às fls. 70/72, com certidão de trânsito 

em julgado às fls. 101, motivo pelo qual, dê-se baixa na distribuição e 
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arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 771100 Nr: 24153-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE PINTO, HSBC BANK 

BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES 

NETO, HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:, MARINA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/MT

 Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios e 

acolho os mesmos, passando a decisão de fl. 281 a constar o seguinte: 

(...) Assim, ante a concordância do exequente com o valor do débito 

apresentado pelo banco, possui razão o executado em seus argumentos 

da impugnação ao cumprimento de sentença.Tendo em vista que o valor 

do débito foi depositado pelo banco, depósito de fl. 261, tenho que o 

executado cumpriu sua obrigação.Assim, apenas e tão somente em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, que possui como 

exequente o douto patrono Dr. Nelson Frederico Kunze Pinto, julgo e 

declaro extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se.Após, 

expeça-se o competente alvará em favor do patrono exequente.(...) Em 

seguida, libere-se em favor do banco executado o montante reconhecido 

como excesso de execução, na ordem de R$ 17.291,20. (...) intime-se o 

banco executado para trazer aos autos, em 05 (cinco) dias, os dados 

bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP. II – Intime-se o banco exequente na ação 

principal, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o determinado no item 

II da decisão de fl. 256, sendo seu silêncio interpretado por desinteresse 

no prosseguimento da demanda.Assim, transcorrendo o prazo, em 

permanecendo em silêncio o banco, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.Intime-se.Após, certifique-se.Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 713956 Nr: 8810-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO KLOSOSKI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAÚ ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:OAB/MT 14992-A, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de vista dos autos ao Banco executado, vindo às fls. 

139/159, pelo prazo legal, mediante carga.

II – Defiro o pedido de fls. 137/138, intime-se o exequente pessoalmente 

(via postal, com AR), para dar andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 443380 Nr: 19033-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUFRASIO LIMA DA SILVA, GLOBO 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ROSILDA APARECIDA MELO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da informação do ofício de fls. 84/87, intime-se o Banco exequente 

para trazer aos autos cópia da matrícula do imóvel descrito às fls. 89 e 

avaliado às fls. 118/119, devidamente atualizada, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos para análise 

do pedido de fls. 156.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 80980 Nr: 2075-77.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA, SILVIA CRISTINA 

PAIM BIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S.A, MARCIA DE LARA 

SORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3478/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA BORGES 

MONTEIRO BRITTA - OAB:4261, Anelise Inês Andruchak - 

OAB:OAB/MT 15.178-O, DAVID SOMBRA PEIXOTO - OAB:16477, 

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:16126/MT, JOÃO REUS 

BIASI - OAB:3.478/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 (...) Diante dos argumentos do banco, verifico ainda que o embargante 

não objetiva o aclaramento da decisão, para sanar eventual omissão 

existente, mas apenas e tão somente a rediscussão da matéria, com a 

reforma/modificação da decisão proferida. Entendo que o objetivo dos 

embargos declaratórios não é esse! Com efeito, a modificação do 

conteúdo da sentença é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida. Desta forma, deveria a modificação da 

sentença ser obtida pelo banco embargante através do recurso cabível. 

Assim, o argumento não merece guarida. Destaco, pretende o banco 

embargante a reapreciação dos autos, conforme fundamento da decisão, 

ressalto que é matéria já abordada e esgotada na decisão guerreada. Com 

essas considerações, conheço dos embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos. Intime-se. Após, certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 293432 Nr: 11468-11.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL FREITAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado às fls. 197.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado, para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 2º, II do Código de Processo Civil, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.
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IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817865 Nr: 24287-67.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEO RAMOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84.314/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:24.197-A

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem nos autos acerca da 

existência de possibilidade de acordo e/ou realização de audiência de 

conciliação, inclusive, tendo em vista o depósito existente nos autos 

efetuado pelo requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845733 Nr: 49388-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TADEU NOGUEIRA ABURAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Galhardo Ferreira 

Aburad - OAB:OAB/MT 21.581, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MCHADO - OAB:16.227-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, sentença de fls. 120/123, acórdão 

de fls. 151/158, com trânsito em julgado, certidão de fl. 159.

 II – Compareceu o douto patrono do requerente às fls. 162/163, 

postulando pelo cumprimento da sentença, referente aos honorários 

advocatícios de sucumbência, arbitrados em sede de recurso de 

apelação, fls. 151/158.

Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários.

Verifico que mesmo não tendo sido intimado o banco referente aos 

honorários de sucumbência, compareceu à fl. 172, efetuando o 

pagamento espontâneo do débito, comprovante de depósito de fl. 173.

Tendo o patrono exequente tomado ciência do pagamento efetuado pelo 

banco executado, compareceu à fl. 185 concordando com o pagamento 

efetuado, pedindo o levantamento dos valores.

Diante da concordância do patrono exequente com o pagamento efetuado, 

petição de fl. 185, tenho que este cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, libere-se em favor do patrono exequente o 

montante depositado (R$ 21.251,00), expedindo-se o alvará na forma 

indicada à fl. 185, com os rendimentos creditados no período.

III – Às fls. 178/181 compareceu o requerente: Carlos Tadeu Nogueira 

Aburad, postulando pelo cumprimento principal da sentença, no tocante às 

cláusulas revisadas do contrato.

Defiro o pedido de cumprimento de sentença do principal.

IV – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no 

sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Carlos Tadeu Nogueira 

Aburad, e como executado: Banco Cifra S/A.

Intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

 V – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 848100 Nr: 51520-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR DA SILVA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, visto que 

este volume extrapola o número de folhas que comporta.

II – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado às fls. 197.

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe na capa dos autos, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

III – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

IV – Assim, intime-se o executado, para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 2º, I do Código de Processo Civil, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

V – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 724452 Nr: 20113-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE ALMEIDA, JUVINO 

GONÇALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, JUVINO GONÇALVES DA SILVA - OAB:2534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 Vistos etc.

Em razão da divergência do débito exequendo, apresentado em 

impugnação ao cumprimento de sentença, ofertada pelo banco às fls. 

510/514, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, 

nos termos da sentença de fls. 188/193.

Vindo o cálculo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias. Após, 

renove-se a conclusão.

Intime-se e cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 405252 Nr: 36941-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 336 de 828



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FERREIRA CARNEIRO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:16.8016/SP, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - 

OAB:4066/B

 Vistos etc.

Intime-se a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a proposta de acordo do banco, ofertada à fl. 527 e concordando 

com a mesma, para que proceda à assinatura da minuta de acordo, 

acostada à fl. 528.

Após, voltem-me os autos em conclusão imediatamente. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 441682 Nr: 18075-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH COUTINHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos etc.

Com razão a parte exequente acerca da impugnação ao cálculo realizada 

às fls. 286, assim, remetam-se novamente os autos à Contadoria Judicial 

para ciência e manifestação, se fazendo necessário a realização de novo 

cálculo.

Vindos os cálculos, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 999287 Nr: 23147-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYANE FERNANDA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de consequência, 

declaro extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 966328 Nr: 7546-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1169594 Nr: 40008-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCIDE FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, declaro extinto o processo nos termos do artigo 487, I do CPC, 

e, de consequência, concedo ao requerente a busca e apreensão do bem, 

e determino ao requerido que pague em 05 (cinco) dias o débito do valor 

dado à causa devidamente atualizado, ressaltando que apenas com tal 

pagamento cessará a ordem de busca e apreensão do bem.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, e 

caso o requerente/interessado permaneça silente, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1155631 Nr: 34166-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO MACHADO CHERULLI, EULICE JAQUELINE 

DA COSTA SILVA CHERULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:101.330 - MG

 (...) Diante dos argumentos do banco, verifico ainda que o embargante 

não objetiva o aclaramento da sentença, para sanar eventual contradição 

existente, mas apenas e tão somente a rediscussão da matéria, com a 

reforma/modificação da sentença proferida. Entendo que o objetivo dos 

embargos declaratórios não é esse! Com efeito, a modificação do 

conteúdo da sentença é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida. Desta forma, deveria a modificação da 

sentença ser obtida pelo banco embargante através do recurso cabível. 

Assim, o argumento não merece guarida. Destaco, pretende o banco 

embargante a reapreciação dos autos, conforme fundamento da 

sentença, ressalto que é matéria já abordada e esgotada na sentença 

guerreada. Com essas considerações, conheço dos embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos. Intime-se. Após, certifique-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127148 Nr: 21839-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELA PORTO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem expressamente quanto à 

possibilidade de designação de audiência de conciliação na tentativa de 

composição amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1113880 Nr: 16294-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSMAR AQUINO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 101/102.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126586 Nr: 21541-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA MARIA SILVA DE AQUINO, SERVCLIN 

NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9.943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Não havendo medidas urgentes a serem apreciadas na presente ação, até 

o presente momento, aguarde-se na Secretaria o julgamento final do 

Conflito de Competência sob n. 1002152-26.2020.8.11.0000.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1452619 Nr: 1714-88.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDURAS CUIABÁ COMÉRCIO DE VERDURAS L. L. 

ME, GERSON LUIZ COSMO, MARIA APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE MICHELE GONÇALVES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

I – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência.

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

II – Recebo os presentes embargos SEM o efeito suspensivo, tendo em 

vista a ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 

do CPC.

III – Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1452629 Nr: 1715-73.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. W. N. DE SIQUEIRA MODAS - ME, BENEDITO WILSON 

NUNES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE MICHELE GONÇALVES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

I – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência.

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

II – Recebo os presentes embargos SEM o efeito suspensivo, tendo em 

vista a ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 

do CPC.

III – Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1020252 Nr: 32062-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER APARECIDA ARRUDA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 116, defiro o pedido de fls. 108 e 118.

Cite-se a executada por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098311 Nr: 9816-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DAKMER, DISTRIBUIDORA 

DE PISOS E CERAMICAS GISELE LTDA ME, TEREZINHA LANGNER 

FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A, 

VITORIA MOLINA - OAB:24570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 64, defiro o pedido de fls. 78/79.

Citem-se os executados por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 
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do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1084456 Nr: 3613-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A, ALEXANDRE NELSON 

FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ, 

CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR nº 

918, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:OAB/PR 30890, ALINI 

MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - OAB:OAB/SP 313.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO FERNANDES DA 

SILVA LOPES - OAB:9983/MS

 Vistos etc.

I - Indefiro o pedido de intimação por hora certa de fl. 93, tendo em vista a 

ausência por analogia dos requisitos constantes no art. 252 e seguintes 

do Código de Processo Civil.

II - Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

III - Por conseguinte, desentranhe-se mandado de intimação, no endereço 

de fl. 91, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1072568 Nr: 56435-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAJA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta:

 - Carajas Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ nº 

01.383.389/0001-64.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente, para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 269051 Nr: 1537-81.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACTUAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEIS ANTONIO DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Indefiro o pedido de fl. 90, de inclusão do nome do executado junto aos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (inadimplentes), por ser uma 

faculdade quando se tratar de execução de título JUDICIAL, o que não é o 

caso dos autos, conforme artigo 782, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC.

II - Defiro o pedido de fl. 90 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407262 Nr: 39356-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, pedido de fls. 225/226 e 228/230, nos 

termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, capa dos autos e 

oficie-se à Distribuição.2. Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 

352.867,70 (trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete 

reais e setenta centavos) – constante de fls. 220 em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do CPC.3. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral no prazo 

de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante 

os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. 

Proceda-se à alteração do valor dado à causa no sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos, para constar o valor de R$ 352.867,70, e 

intime-se o exequente comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento.7. Intime-se também o 

exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado.Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 432244 Nr: 12164-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C DE M LISBOA - JOIAS - ME, CHRISTIANE DE 

MELLO LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Ante a manifestação do exequente de fl. 66 quanto à desistência da 

restrição veicular de transferência efetuada via Sistema Renajud, 

proceda-se a baixa do veículo de fl. 58.

II - Indefiro o pedido de fls. 66/67, de inclusão do nome dos executados 

junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (inadimplentes) por 

meio do sistema Serasajud, por ser uma faculdade quando se tratar de 

execução de título JUDICIAL, o que não é o caso dos autos, conforme 

artigo 782, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC.

III - Defiro o pedido de fls. 66/67 e suspendo o presente feito pelo prazo de 

01 (um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831198 Nr: 36879-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MAGOSSO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destaco, pretende o banco embargante a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da sentença, ressalto que é matéria já abordada e 

esgotada na sentença guerreada.Reafirmo, a modificação do seu 

conteúdo é processualmente impossível, visto que já devidamente atingida 

pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, devendo ser combatida através do recurso cabível.Com essas 

considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intime-se.Após, certifique-se.Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826282 Nr: 32222-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACER - CONSTRUÇÃO E DISIGN LTDA, 

ROSIMEIRE DA SILVA PEREIRA NACER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena dos 

veículos objetos dos pedidos.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor do débito. Pagamento ficará suspenso pelos 

benefícios da justiça gratuita que aqui lhe concedo, nos termos do artigo 

12 da Lei n. 1.060/50.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.Após, intime-se o Banco para trazer aos autos o valor de venda 

dos bens, com as respectivas cópias das notas fiscais.P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 784762 Nr: 38581-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON ARRUDA DA SILVA, OUTPLAN 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado às fls. 99.

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe na capa dos autos, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado, para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 2º, II do Código de Processo Civil, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente para 

dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1083673 Nr: 3292-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK RODRIGUES FLEURY CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:24.871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Diante da manifestação do requerente de fls. 81 e do requerido de fls. 83, 

e possível julgamento da demanda, intime-se o requerente pessoalmente 

(via postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para cumprir o 

determinado em decisão de fls. 70 e 73, para que seja dado 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1004951 Nr: 25492-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MAURICIO QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para que traga aos autos documento hábil à 

comprovação da cessão de crédito informada às fls. 58/60, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Após, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1006624 Nr: 26217-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO LELIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 

911/69.Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à 

Distribuição.2. Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 15.942,14 

(quinze mil, novecentos e quarenta e dois reais e catorze centavos) em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 
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de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

CPC.3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral 

no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, 

consoante os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. 

Proceda-se à alteração do valor dado à causa no sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos, para constar o valor de R$ 15.942,14, e 

intime-se o exequente comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento.7. Intime-se também o 

exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado.Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127680 Nr: 22035-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISNER DE ARRUDA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, DAIENE CRISTINA DUARTE - OAB:19.248, INGRID 

GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.622, LEIDIANE ALMEIDA 

VETTORAZZI - OAB:21.558/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Não obstante a manifestação da parte requerida às fls. 97/98, homologo, 

para que surtam os devidos efeitos, a proposta de honorários do perito 

vinda às fls. 89/91, de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), cujo 

“quantum” reputo razoável e consentâneo com a complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido.

Desta feita, intime-se o Banco requerido para providenciar o recolhimento 

dos honorários do perito, possibilitando a realização da perícia, tendo em 

vista que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus 

financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

bem como passou irrecorrida a decisão de fls. 86, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser realizada penhora online em suas contas.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129178 Nr: 22676-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:OAB/SC 9.755, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, pedido de fls. 34/36, nos termos do art. 

5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à 

Distribuição.2. Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 89.336,56 

(oitenta e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis 

centavos) – constante de fls. 36 em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar no mandado o disposto no art. 916 do CPC.3. Não havendo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à 

avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos 

moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil.4. 

Fixo desde já honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida (item 

02), e que se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

§1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. 

Proceda-se à alteração do valor dado à causa no sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos, para constar o valor de R$ 89.336,56, e 

intime-se o exequente comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento.7. Intime-se também o 

exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado.Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1099680 Nr: 10451-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIZE APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para manifestar acerca da 

discordância do cálculo realizado, às fls. 300 e 301/305, e, em se fazendo 

necessária, realização de novo cálculo.

Vinda a resposta da Contadoria, manifestem-se as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 888832 Nr: 23080-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE DE PAULA SOUZA, VALDETE DE 

PAULA SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, DAFINI DE PAULA SAGA GOMES - 

OAB:17023/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado às fls. 130.

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe na capa dos autos, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, ainda, como Exequente 

Banco Bradesco S/A (sucessor por incorporação do Banco HSBC Bank 

S/A – Banco Múltiplo) e Executados Valdete de Paula Souza – Me e 

Valdete de Paula Souza.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Defiro o pedido de fls. 135/136, intimem-se os executados, para 

pagamento do débito, na forma indicada no artigo 513, §2º, I do Código de 

Processo Civil, nos termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 
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andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1141227 Nr: 27938-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O T C COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO, OSENIR TEODORO 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde – MT ajuizou Ação Monitória em face 

de OTC Comércio de Motocicletas Ltda, Osenir Teodoro de Carvalho e 

Magda Alessandra Egert Nafal de Carvalho, objetivando o recebimento de 

um crédito no valor de R$ 53.684,13 (cinquenta e três mil, seiscentos e 

oitenta e quatro reais e treze centavos), decorrente da Cédula de Crédito 

Bancário de Cheque Especial e do Adiantamento a Depositante, oriundos 

da conta corrente n. 26093-2, pelo qual se tornaram inadimplentes a partir 

de 05/01/2015. Acostou à inicial os documentos de fls. 06/29.

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo.

Devidamente citados os requeridos (fls. 91), estes permaneceram inertes, 

conforme certidão de fls. 92.

Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo 

Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de 

pleno direito o título executivo, no valor de R$ 53.684,13 (cinquenta e três 

mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), corrigido até 

07/06/2016.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, 

Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC.

 P. R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva de 

cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1393609 Nr: 7522-11.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS VEICULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14.871 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Campos Veículo Ltda – ME propôs a presente Ação Declaratória com 

Restituição de Parcelas Pagas em Consórcio c/c Perdas e Danos em face 

de Banco Bradesco S/A e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, 

no entanto, apesar de devidamente intimado o requerente para comprovar 

a sua incapacidade financeira (pessoa jurídica), por seu patrono via 

imprensa, o mesmo permaneceu silente, sem dar qualquer impulso ao feito 

desde então (decisão de fls. 38, em 07/11/2019), conforme certidão de fls. 

40.

Em consequência, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, incisos III e VI e artigo 

485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais e custas remanescentes, estas se houver, deverão 

ser arcadas pelo requerente. Não havendo pagamento destas, anotem-se 

os eventuais débitos de custas em nome do devedor.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 179306 Nr: 26569-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE HERREIRA CUNHA, VICENTE RODRIGUES 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES CUNHA - 

OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

I – Conforme consta na decisão de fls. 312/313, foi determinada a 

alteração do polo ativo da demanda, figurando no polo passivo desta ação 

Banco HSBC Bamerindus S/A. O que foi, inclusive, constante da sentença 

de fls. 318/325.

Procedam-se às alterações necessárias.

II – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de 

fls. 328, como também consta de fls. 354.

Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de 

Sentença.

III – Intime-se o Banco executado, pessoalmente (via postal com AR), no 

endereço da exordial, bem como seu patrono via imprensa, para 

regularizar a representação processual, diante de suas manifestações 

nos autos desde 02/08/2013, fls. 360, no prazo de 15 (quinze) dias.

IV – Remetam-se os autos ao perito contábil, para ciência acerca da 

discordância das partes às fls. 447/451 e 452/459, bem como para 

proceder à retificação no cálculo, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 219784 Nr: 28215-07.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE HERREIRA CUNHA, VICENTE RODRIGUES 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES CUNHA - 

OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para regularizar sua representação processual, bem como 

sua denominação social, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, aguarde-se a realização da perícia determinada nos autos apensos 

de n. 26569-93.2004, código 179306.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81186 Nr: 4893-02.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MOURA AGUIAR, ÁLVARO AUGUSTO 
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DE VIEIRA DE AGUAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos etc.I – Tendo em vista a manifestação do exequente às fls. 257, 

informando o desinteresse no imóvel penhorado às fls. 33, oficie-se 

Cartório do 2º Ofício de Serviço Notarial e de Registro da Comarca de 

Cuiabá/MT, determinando a baixa da restrição existente no imóvel de 

matrícula n. 71.087, conforme auto de penhora de fls. 31/33, 

encaminhando-se as cópias dos documentos que se fizerem necessários. 

II – Antes de analisar o pedido de fls. 257, tendo em vista a informação de 

falecimento da executada, intime-se o exequente para regularizar a 

sucessão processual da executada Eliane Moura Aguiar de acordo com 

as exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, 

ambos do Código de Processo Civil, que determinam em caso de 

falecimento de uma das partes, não a simples comprovação da morte da 

parte, mas sim, a identificação de quem serão os sucessores que irão 

atuar no polo passivo da demanda.Dessa forma, a parte executada deve 

ser representada, judicialmente, nos termos da legislação processual 

vigente da seguinte forma:a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos 

cópia do Termo de Nomeação de Inventariante, se o inventário ainda 

estiver em andamento;b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal 

de Partilha, se o inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados 

estiverem incluídos nos bens arrolados;c) por qualquer herdeiro que será 

nomeado responsável pelo pagamento dos valores, pelos demais 

herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de declarações com firma 

reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, se o inventário já foi 

concluído e os bens penhorados não foram incluídos nos bens arrolados 

ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha ocorrido o 

falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge sobrevivente, 

deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão de óbito do 

mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros.Assim, 

cumpra-se, no prazo de 30 dias, (...) .Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 352034 Nr: 22376-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, MAURO CESAR GONÇALVES BENITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, COXIPÓ COMÉRCIO E 

TRANSPORTES DE GÁS E ÁGUA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 Vistos etc.

I – Banco Itaú S/A apresentou às fls. 214/215, Embargos de Declaração da 

decisão proferida à fl. 211 dos autos, alegando a existência de 

contradição pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

contraditório e aclarar a r. decisão.

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

 É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781).

 Trata-se de irresignação no tocante a suposta contradição existente na 

decisão proferida à fl. 211 dos autos.

Argumentou o banco embargante que a decisão entendeu que o recurso 

de agravo de instrumento ajuizado, sob nº 1008406-83.2018, questionou 

os honorários de sucumbência, pedindo o aclaramento da decisão.

Diante dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco 

embargante, tenho que o pedido merece prosperar.

Com efeito, verifico que houve discussão acerca dos honorários de 

sucumbência.

Com essas considerações, conheço do embargos declaratórios e acolho 

os mesmos e revogo a decisão de fl. 211.

II – Considerando a decisão do E. Tribunal de Justiça, proferida no agravo 

de instrumento de nº 1008406-83.2018.8.11.0000, remetam-se os autos à 

Contadoria Judicial para liquidação da sentença, nos parâmetros 

determinados na sentença de fls. 107/111.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464719 Nr: 32558-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. N. DE SIQUEIRA MODAS - ME, BENEDITO 

WILSON NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONÇALVES DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, posto que os executados 

apresentaram embargos à execução, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 805014 Nr: 11479-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI, BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA MARIA BISSOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Vistos etc.

Diante da citação da executada, conforme certidão de fl. 93, bem como a 

certidão negativa de fl. 129, defiro o pedido do exequente contido na 

petição de fl. 131, no tocante à intimação para o cumprimento de sentença, 

consoante disposto no art. 523 do CPC.

Intime-se a executada por edital (art. 256 CPC), no prazo de 30 (trinta) 

dias, na forma indicada no art. 513, § 2º, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, para pagamento do débito, nos termos do art. 523 do citado código.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

intimação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790196 Nr: 44238-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDURAS CUIABÁ COMÉRCIO DE 

VERDURAS L. L. ME, GERSON LUIZ COSMO, MARIA APARECIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONÇALVES DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 
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via imprensa, para dar andamento ao feito, posto que os executados 

apresentaram embargos à execução, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 767549 Nr: 20381-06.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação nos termos do artigo 487, I do 

CPC, afasto os pedidos da requerente nos termos da fundamentação 

acima expendida, mantenho o contrato inalterado e, de consequência, 

condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, 

parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891809 Nr: 24427-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA, 

CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta:

 - Carlos Alberto Viana da Silva - CNPJ nº 01.464.092/0001-23.

- Carlos Alberto Viana da Silva - CPF nº 346.016.781-53.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 917273 Nr: 41622-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS, 

KARLA ELIZABETH BEZERRA FREDERICO, BRISA COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO 

CIVEL

 (...) De forma que não há que se falar em ausência de citação do 

requerido Melquisedeque de Almeida Santos, uma vez que este foi 

efetivamente citado. Motivo pelo qual, rejeito os argumentos do requerido. 

Assim, não verifico a existência de contradição a ser aclarada. Bem ainda, 

diante dos argumentos do embargante verifico implicitamente que não 

objetiva o aclaramento da sentença, para sanar contradição, mas sim a 

rediscussão da matéria, com a reforma da sentença. Entendo que o 

objetivo dos embargos declaratórios não é esse! Com efeito, a modificação 

do conteúdo da sentença é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida. Desta forma, deveria a modificação da 

sentença ser obtida pela embargante através do recurso cabível. Com 

essas considerações, conheço dos embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos. Intime-se. Após, certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 913833 Nr: 39367-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DANTAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

I - Cumpra-se a Secretaria com o determinado no item I da decisão de fl. 

113.

II - Defiro o pedido de fl. 116 e suspendo o presente feito pelo prazo de 02 

(dois) meses.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106018 Nr: 12965-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBSON MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA N. DE SOUZA - 

OAB:13.889, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 121 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1096105 Nr: 8908-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LYNEKER GIOCONDO PEREIRA, ESPÓLIO 

DE ROQUE DAS GRAÇAS PEREIRA, ROQUE DAS G. PEREIRA SERVIÇOS - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Intime-se o exequente para que traga aos autos documento hábil à 
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comprovação da cessão de crédito informada junto às fls. 146/155, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

II - Defiro o pedido de fl. 156. E para tanto, expeçam-se as cartas de 

citação, conforme endereços indicados à fl. 156-v.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1026236 Nr: 34894-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARLON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:11060-AOAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 87/88.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1041025 Nr: 42101-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOS RESGATE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios e 

acolho os mesmos e retifico a decisão proferida à fl. 497, passando a 

constar o seguinte: Vistos etc.I – Trata-se de processo sentenciado 

consoante fls. 237/244 com trânsito em julgado. II – Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença de fls. 424/428, apenas e tão somente em 

relação ao pedido principal, que se refere aos valores devidos em razão 

da inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação 

fiduciária, firmado entre as partes, objeto da ação.Anoto que em relação 

aos honorários de sucumbência devem ficar suspensos, nos moldes do § 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil, consoante acórdão de fls. 

350/360. Intime-se a executada na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código. III – Em havendo INÉRCIA da parte 

Executada, em liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.Intime-se.Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790073 Nr: 44112-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa movida por 

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, em face de Ana Paula Troccoli 

Chieia.Aduziu ser credor da executada da quantia de R$ 32.955,40, 

representada pelo Instrumento Particular de Confissão, Composição de 

Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças de n. 11230759140, 

celebrado em 24/05/2012, a ser pago em 45 parcelas mensais de R$ 

1.063,08.Por este contrato se tornaram inadimplentes, com o débito 

atualizado de R$ 35.048,64 em 22/11/2012.(...) Explica o Banco exequente 

a celebração de instrumento particular de confissão, composição de 

dívida, forma de pagamento e outras avenças, pelo qual ficou inadimplente 

a executada.A ação foi distribuída em 03/12/2012, foi proferida a decisão 

inicial em 21/12/2012 determinando a citação da executada.Não foi citado 

a executada, nem mesmo localizados bens para o arresto, dentro do 

prazo prescricional.Tenho que ocorreu o instituto da prescrição do 

título(...)Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em ¬que 

a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executada carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgo e declaro 

extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do 

CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve 

de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído à executada nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 454800 Nr: 26239-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY BENEDITO, E. B. COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação do exequente às fls. 79, informando o 

desinteresse pela penhora dos veículos localizados via sistema Renajud, 

procedam-se as baixas das restrições existentes nos prontuários dos 

veículos, descritos às fls. 69.

II – Antes de analisar o pedido de suspensão da presente execução pelo 

prazo de 01 (um) ano, procedam-se as intimações dos executados acerca 

da penhora realizada nos autos, via edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

III – Indefiro o pedido de fls. 79/80. Com efeito, este Juízo ainda não possui 

convênio com o sistema que permite a inserção do nome dos executados 

em cadastro de inadimplentes.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711678 Nr: 4742-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTPLAN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 

ME, JOILSON ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Desapensem-se os presentes autos dos autos de n. 

38581-61.2012.8.11.0041 (código 784762).

II – Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento dos autos.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 344981 Nr: 14973-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA MARIA BORGES DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:66.49/3MG, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

Na petição de fl. 342 postulou o banco pela restituição de prazo para 

manifestar-se sobre o cálculo do débito apurado pelo douto perito, 

acostado às fls. 306/320.

Todavia, considerando que o laudo pericial foi apresentado pelo perito em 

meados de setembro/2019 e o banco peticionou nos autos à fl. 323, no 

final de novembro/2019, após a apresentação do laudo, tenho que tomou 

conhecimento do laudo apresentado pelo perito e teve oportunidade de 

manifestar-se sobre o mesmo. Entretanto, silenciou.

Assim, não verifico motivos para restituir o prazo ao banco.

Ademais, observo que foi proferida sentença, homologando o Juízo o 

cálculo do perito e extinguindo o feito pelo cumprimento da obrigação, por 

parte do banco.

Desta forma, deve-se aguardar o prazo recursal e em seguida expedir-se 

o competente alvará ao banco do montante que lhe deve ser restituído.

Indefiro assim o pedido de restituição de prazo do banco, de fl. 342.

Certifique a Secretaria o trânsito em julgado da sentença de fl. 326.

Após, expeçam-se os competentes alvarás.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 339155 Nr: 9670-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. DE ALMEIDA - ME, ARCILENE PEREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial.

A ação foi distribuída em 07/05/2008 e a decisão inicial proferida em 

16/05/2018.

Devidamente citados por edital, decisão de fls. 27, comprovação de 

publicação de fls. 32/34, não pagaram a dívida, nem ofereceram bens à 

penhora, certidão de fls. 35.

 Tendo-lhes sido nomeado Curador Especial, na pessoa do membro da 

Defensoria Pública militante no Foro local, decisão de fls. 36, este 

compareceu às fls. 39, apresentando negativa geral.

Realizadas pesquisas via sistemas BancenJud, Renajud e Infojud, estas 

restaram negativas, fls. 43/46, 50/52, 59/61.

Diante da manifestação do exequente às fls. 74, informando o interesse 

na emissão da certidão de crédito e consequente extinção da ação, com 

fulcro no Provimento nº 84/2014 – CGJ/MT, que determina a extinção do 

processo por sentença.

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo EXECUTIVO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do 

CPC/2015 e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, devendo 

incidir todas as orientações alí previstas.

Consigno que a parte exequente poderá requerer a retomada da 

execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de 

Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade dos 

devedores/executados, devendo indicar com precisão e objetividade, a 

providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão.

 Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.

Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo 

dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor 

até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, 

p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).

P. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 265853 Nr: 23598-67.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação do exequente às fls. 129, informando a 

impossibilidade de apresentação da nota de venda do veículo, juntando 

apenas planilha com o valor de venda do bem de R$ 5.700,00 (cinco mil e 

setecentos reais).

Defiro o pedido do executado de fls. 130/131, passando a constar como 

valor de venda do veículo o valor informado na tabela FIPE de R$ 

11.190,00 (onze mil cento e noventa reais).

Diante disso, para execução de possível débito/crédito do executado, de 

modo a compensar o saldo devedor, remetam-se os autos à Contadoria 

Judicial para prestação de contas utilizando como base o valor de venda 

do veículo disposto na tabela FIPE de fls. 131.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 200730 Nr: 17573-72.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO, 

JOSÉ GUY VILELLA DE AZEVEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação do exequente às fls. 151/153, informando o 

desinteresse na penhora dos veículos localizados via sistema Renajud, 

procedam-se as baixas das restrições existente nos prontuários dos 

referidos veículos, descritos às fls. 139.

II – Ainda que o Código de Processo Civil em seu art. 139, IV confira ao 

magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária”, entendo que o pleito de fls. 151/153 não 

proporcionará proveito direto para a presente causa.

O art. 8º do CPC disciplina in verbis “ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência.”.

Diante disso, indefiro os pedidos de apreensão da carteira nacional de 

habilitação e do passaporte, além do bloqueio dos cartões de crédito em 

nome dos executados, vindo às fls. 151/153.

III – Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR) e seu 

patrono via imprensa, para manifestar sobre a petição de fls. 154/157, 
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acerca da prescrição intercorrente da ação, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Após, certifique o necessário de retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97218 Nr: 5607-88.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIERO VICENZO PARINI, LUIZ CARLOS TICIANELLI, 

MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIANO JOSÉ SECCO - 

OAB:164619-A/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, 

ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT, VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 86571 Nr: 11538-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORANI BENIRÁ AXKAR DE SABOIA CAMPOS, 

ESPÓLIO DE PAULO BATISTA BARBOSA, HOSPITAL NEUROLÓGICO DR. 

EGAS MONIZ LTDA., JOSÉ GERALDO DE SABOIA CAMPOS, ALFREDO 

LEITE HAGE, SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, 

TEREZINHA IVONE DA CUNHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:18099/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, WILLIAN 

JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:MT 3473-A, 

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, ALEXANDRE 

SLHESSARENKO - OAB:3.921, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO 

- OAB:5.714/MT

 Vistos etc.

I – Defiro a penhora ofertada às fls. 422, cláusula nona, posto que 

devidamente assinada pelas partes.

 Assim, determino a formalização da penhora dos bens ofertados na 

cláusula nona, para tanto expeça-se o Termo de Penhora para averbação 

junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

II – Deixo de oficiar à SERASA, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro.

III – Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao 

mesmo tempo, a suspensão do processo até que se dê integral 

cumprimento do referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de 

incompatibilidades entre os pedidos de homologação e o pedido de 

suspensão do processo.

Desta feita, defiro apenas o pedido de suspensão da ação de fls. 419/426. 

Suspendo o feito até 01/08/2029, data para pagamento da última parcela 

do acordo.

 Decorrido o referido prazo, intimem-se as partes para informarem quanto 

ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802207 Nr: 8671-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOMINGOS NOGUEIRA, IRMÃOS 

NOGUEIRA SERVIÇO E COMERCIO AGROPECUARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, Daniel Rachewsky Schier - 

OAB:16.449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

depósito das diligências para condução do Oficial de Justiça nos termos 

da certidão encartada aos autos consubstanciada na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais.)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780062 Nr: 33576-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O, ANDERSON G. DA COSTA - OAB:13.788/MT, BENEDITO 

ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, em fase de 

cumprimento de sentença.

O Banco exequente compareceu espontaneamente aos autos efetuando o 

pagamento da condenação às fls. 134/135.

Em petição de fls. 142, a parte autora manifestou sua concordância 

quanto aos valores depositados às fls. 134/135, requerendo a expedição 

de alvará judicial.

O Banco executado foi intimado duas vezes pessoalmente e via imprensa 

na pessoa do seu patrono, para apresentar os dados bancários para 

levantamento dos valores depositados pela parte autora, no entanto, 

manteve-se silente, consoante fls. 160 e 164.

Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 166, verifica-se o 

desinteresse processual do executado.

Assim, expeça-se alvará judicial em favor da exequente, do valor de R$ 

3.648,46 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis 

centavos) – conta 1500102228829, com os rendimentos creditados no 

período, consoante dados informados às fls. 142.

Ante o pagamento da integral da condenação, julgo e declaro extinto o 

processo em fase de cumprimento de sentença, na forma da previsão 

contida no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

A parte autora efetuou vários depositados nos autos, desde à época da 

sentença, o valor de R$ 4.203,13 (fls. 82/85), hoje a quantia atualizada de 

R$ 5.488,59 (R$ 3.231,55 – conta 3800117983477 e R$ 2.257,04 – conta 

1200128827430).

Valor este que deve ser liberado ao Banco executado para abatimento no 

saldo devedor da exequente.

Assim, intime-se novamente o Banco executado, via imprensa, para que 

traga aos autos, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao 

levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, 

consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP, para o 

devido levantamento da quantia depositada nestes autos.

Decorrido o prazo recursal, certifique o necessário, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003821-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO SOUZA MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003821-88.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição e diligência de Id’s 29179643 - pág. 2 e Id 29179642 - pág. 2. II 

- Indefiro o pedido de Id 29398799, tendo em vista que a decisão de Id 

28634845 restou irrecorrida. Assim, intime-se o requerente para cumprir 

com o determinado no item II da decisão de Id 28634845, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010341-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PUBLIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1010341-64.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Vicente 

Publio de Souza ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A. Afirma o requerente que é servidor público 

aposentado, e em 2012 realizou junto ao requerido empréstimo 

consignado, entretanto, percebeu que os descontos não encerravam 

nunca, que os valores estavam aumentando e sendo descontado de seu 

holerite com a denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com 

o requerido para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de 

ser denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer 

informação ao requerente. Que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT 

em 27/09/2019 na tentativa de solucionar a questão amigavelmente, 

quando teve conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de 

crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via saques/TED em sua 

conta corrente, e que o requerente havia realizado saques de 2012 a 

2017, constando ainda débito em aberto. Aduz que não contratou cartão 

de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. Assim, 

requer a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão 

dos descontos na folha de pagamento do requerente, no tocante ao 

cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria 

à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 

12.008/2009. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010347-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RIBEIRO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1010347-71.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Dirce 

Ribeiro Duarte ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A. Afirma a requerente que é servidora pública aposentada, 

e em 2011 realizou junto ao requerido empréstimo consignado, entretanto, 

percebeu que os descontos não encerravam nunca, que os valores 

estavam aumentando e sendo descontado de seu holerite com a 

denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com o requerido 

para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de ser 

denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer informação à 

requerente. Que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT na tentativa de 

solucionar a questão amigavelmente, quando teve conhecimento de que 

se tratava de um contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas 

as quantias via saques/TED em sua conta corrente, e que a requerente 

havia realizado saques de 2011 a 2018, constando ainda débito em 
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aberto. Aduz que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo 

consignado em folha de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria à anotação de prioridade 

de tramitação, consoante estabelece a Lei 12.008/2009. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010349-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE PEREIRA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1010349-41.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Jucineide 

Pereira Vieira de Souza ingressou com Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A. Afirma a requerente que é servidora pública 

aposentada, e em 2011 realizou junto ao requerido empréstimo 

consignado, entretanto, percebeu que os descontos não encerravam 

nunca, que os valores estavam aumentando e sendo descontado de seu 

holerite com a denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com 

o requerido para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de 

ser denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer 

informação à requerente. Que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT 

em 03/10/2019 na tentativa de solucionar a questão amigavelmente, 

quando teve conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de 

crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via saques/TED em sua 

conta corrente, e que a requerente havia realizado saques de 2011 a 

2019, constando ainda débito em aberto. Aduz que não contratou cartão 

de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. Assim, 

requer a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão 

dos descontos na folha de pagamento da requerente, no tocante ao 

cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 
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quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010405-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SANCHEZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT14908-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1010405-74.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Tendo em vista a 

distribuição por dependência dos autos da Ação de n. 

20724-12.2006.8.11.0041, código 258372, equivocadamente remetidos 

para este juízo, remetam-se os presentes autos ao Cartório Distribuidor 

para a devida redistribuição à 2ª Vara Especializada de Direito Bancário 

desta Comarca para que sejam processados e julgados, simultaneamente. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048164-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR PARAIZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1048164-09.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 25405870 - pág. 2. 2. Defiro a emenda a inicial quanto a 

notificação e instrumento de protesto de Id’s 29927928 e 29927931. 3. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 GLS 

SPORT 2.5 4, CHASSI 93XHNK7407C625692, PLACA KAK6439, 

RENAVAM 892823364, COR PRATA, ANO 06/07, MOVIDA À DIESEL, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 4. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 5. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 6. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 25405870 - pág. 4, para o devido cumprimento de 

mandado. 7. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 8. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004364-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1004364-28.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial no que tange as notificações de Id's 29877712, 

29877719, 29877727, 29877733 e instrumento de protesto de Id 

29878695. II - Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar o valor dado à causa, visto que é diverso do valor integral 

devido pelo requerido de R$ 626.158,41, conforme próprios extratos de 

débitos de Id’s 29878027, 29878035, 29878530 e 29878537. Ressalto que 

ao requerido será oportunizada a purga da mora do valor do débito em 

aberto dado à causa pelo requerente. III - Ademais, intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais complementares, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002300-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002300-11.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o recolhimento das custas iniciais de 

distribuição Id 29945618 - pág. 2. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Diante da tentativa de notificação extrajudicial e do instrumento de protesto 

acostados aos autos, comprovada a mora da parte requerida. Segue 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 350 de 828



VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO 

SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS 

PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO 

PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É válida para a comprovação da 

constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco 

importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a 

residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da 

insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio 

posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. 

Inteligência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação 

dada pela Lei nº 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ. 

(PJE MT, Número Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: 

Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: 

Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do veículo MARCA VOLKSWAGEN, 

MODELO JETTA COMFORTLINE 2., CHASSI 3VWDJ2161BM106564, 

PLACA NTZ8294, RENAVAM 00343873133, COR PRETA, ANO 11/11, 

MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Intime-se o requerente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009766-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENNEDY QUEIROZ BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1009766-56.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 30068789 - pág. 2. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA FIAT, 

MODELO STRADA WORKING CE, CHASSI 9BD578241E7734462, PLACA 

OOC0405, RENAVAM 00585953279, COR PRATA, ANO 13/14, MOVIDO À 

ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Comprovante do 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 30068790 - 

pág. 2, para o devido cumprimento de mandado. 6. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 7. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008105-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1008105-47.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de tempestividade junto ao Id nº 25577238 do 

Recurso de Apelação de Id nº 25007309, e diante da apresentação das 

Contrarrazões ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018434-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL OAB - MT10144-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA FERREIRA BASSITT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018434-55.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de ação de execução movida por Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Servidores do poder Legislativo de Mato Grosso, em face de 

Valéria Ferreira Bassitt Cavalcanti. A ação objetiva o recebimento do 

débito oriundo das Cédulas de Crédito Bancário de nº 27352-2, 27667-8 e 

dos contratos de empréstimo de nº 27667-8 e nº 28540-7, firmadas entre 

as partes, diante da inadimplência da executada. Após pedido do 

exequente deferiu o Juízo a penhora online das contas bancárias da 

executada, decisão de Id 29809035. A penhora restou positiva, consoante 

extrato de protocolamento de bloqueio contido no Id 30014161. Na petição 

de Id 29893260 compareceu a executada: Valéria Ferreira Bassitt 

postulando pelo desbloqueio de suas contas bloqueadas, argumentando 

tratar-se de valores provenientes de salário, defendendo tratar-se de 

verba impenhorável. É o relatório. Fundamento e Decido. Após realização 
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de penhora constrição “online” de valores em contas bancárias dos 

executados, consoante decisão de Id 29809035, que restou positiva, 

consoante extrato de Id 30014161, compareceu a executada: Valéria 

Ferreira Bassitt na petição de Id 29893260 postulando pelo desbloqueio de 

sua conta bloqueada, argumentando tratar-se de valores provenientes de 

salário, defendendo tratar-se de verba impenhorável. Observo que no 

documento acostado no Id 29895441, comprovou a executada através de 

extrato bancário da conta bloqueada, tratar-se os valores bloqueados 

provenientes de salário, sendo recebimento da entidade pagadora da 

devedora, Assembleia Legislativa de Mato Grosso. É sabido que existem 

limitações legais à penhora de valores em conta corrente. O art. 833, 

inciso IV do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas decorrentes de 

salários, vencimentos, subsídios, etc., como forma de proteger o devedor 

e sua família contra os efeitos maléficos de suas próprias mazelas 

econômicas. Art. 833: São absolutamente impenhoráveis: (...) IV - os 

vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 

aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, 

os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

observado o disposto no § 3o deste artigo (...).” Assim, a remuneração 

(tomada como sinônimo de ganhos aptos a manter a subsistência do 

devedor e gênero no qual se incluem os vencimentos, os subsídios, os 

soldos, os salários, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 

pecúlios, os montepios, os honorários profissionais e os valores 

recebidos por liberalidade de terceiro para sustento do recebedor e de 

sua família) é absolutamente impenhorável. De forma que em mantendo a 

penhora dos valores, a devedora estará privada do mínimo para sua 

mantença, ante a ordem de constrição judicial de valores depositados em 

sua conta bancária. Neste sentido colaciono o seguinte julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: "AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS - 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 

1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto 

da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras 

verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º 

do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de 

prestações alimentícias. Precedentes. 2. Os honorários advocatícios, 

contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, 

possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. 

Incidência à hipótese da Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo regimental 

desprovido." (STJ - AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/16, DJe 16/2/16.) Todavia, 

importante também colacionar o seguinte julgado da mesma Corte: 

EMENTA: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM 

INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 

ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. 

POSSIBILIDADE. 1 - Os embargos de declaração são corretamente 

rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 

recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente 

fundamentação. 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante 

desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do 

CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no 

caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e 

Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente 

do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor 

descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a 

dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. 

Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido."(STJ - REsp 1285970/SP, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/14, DJe 

08/9/14). Assim, pelo que se extrai dos documentos apresentados na 

petição da executada, especificamente o extrato da conta bancária, 

constante do Id 29895441, pág. 04, os valores localizados na conta 

bloqueada são provenientes de salário. Sabe-se que valores provenientes 

de salário são protegidos pela lei vigente, não podendo ser objeto de 

bloqueio ou penhora. Dessa forma, conforme comprovação defiro o 

pedido da executada, para liberação do montante penhorado em sua conta 

bancária, qual seja, o valor de R$ 6.376,55 (seis mil trezentos e setenta e 

seis reais e cinquenta e cinco centavos), devendo os referidos valores 

serem liberados via alvará judicial. II – Oficie-se à Conta Única 

determinando a localização e vinculação a estes autos do montante 

penhorado e transferido, encaminhando-se cópia do referido extrato de 

protocolamento de ordem de bloqueio. III – Após, expeça-se alvará em 

favor da executada: Valéria Ferreira Bassitt, no valor de R$ 6.376,55 (seis 

mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), na 

conta bancária de titularidade da executada, de nº 2363-9, agência nº 

34.988-7, Banco do Brasil S/A, acrescido dos rendimentos creditados no 

período. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033821-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115 (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1033821-76.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 22163524, defiro o pedido de Id 27154428. 

Cite-se o requerido por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no 

momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do 

CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002986-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE LARA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT11183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002986-08.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de tempestividade junto ao Id nº 26188301 do 

Recurso de Apelação de Id nº 22976610, e diante da apresentação das 

Contrarrazões ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014308-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CANDIDA DA COSTA (EXECUTADO)

LURDES PEREIRA (EXECUTADO)

WRT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1014308-59.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro por ora o pedido de citação por edital de Id 26640428, tendo em 

vista que o exequente não esgotou os meios possíveis de busca para 

localizar os executados. Com efeito, verifica-se que o exequente não 

procedeu à tentativa de citação dos executados nos endereços 

localizados junto aos Id’s 22402551 e 22402553. Proceda-se o exequente 

com a diligência nos endereços localizados após consulta de endereços, 

realizada junto ao sistema Infojud, Id’s 22402551 e 22402553. Assim, visto 

que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente 

para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação dos 

executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028010-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE FATIMA GARCIA SABALA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1028010-67.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Ante a manifestação do requerente de que as partes estão em tratativas 

de acordo de Id 27770383, suspendo o presente feito pelo prazo de 13 

(treze) meses, cujo término ocorrerá em 16/01/2021. Decorrido o referido 

prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de seu patrono, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante 

determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção e arquivamento. Em seguida, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008710-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE LEITE MALAFAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008710-56.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante da 

manifestação do exequente de ID 27162805 informando a formalização de 

acordo entre as partes, defiro o pedido de suspensão da ação. Suspendo 

o feito até 22/10/2024, data de vencimento final do acordo. Decorrido o 

prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao cumprimento 

integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 10 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019147-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN MARCIO BARBOSA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1019147-30.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência ou não da 

restrição veicular de transferência, efetuada via Sistema Renajud de Id 

23585520, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerada a 

desistência de tal restrição. Decorrido o prazo, certifique-se o necessário 

e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003403-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003403-24.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 27257886, para bloqueio de circulação do veículo 

junto ao Detran, via sistema RENAJUD, em razão de já existir averbação 

decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a 

terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante 

dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de CONTRAN. Deste modo, 

presumindo-se efetivado o devido registro da restrição no CRV do veículo, 

cuja posse encontra-se com o requerido, não há necessidade, nem 

mesmo previsão legal, no sentido de determinar o bloqueio judicial do bem. 

Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a aplicação da 

pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que alienar a coisa que já 

alienara fiduciariamente em garantia. Bem ainda, entendo que quem deve 

diligenciar no sentido de proceder à localização do bem é o banco autor. II 

- Intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

promovendo a citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039199-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL FANTICHELI (EXECUTADO)

FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIO MARIO DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

SEBASTIAO LAZARO RODRIGUES CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1039199-42.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro o pedido de emenda de Id 29359725. 2. Defiro a emenda à inicial 

com o devido pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, Id 

23950500. 3. Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) 

dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de 

Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 4. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 5. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar os executados, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 6. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 8. Intime-se o exequente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029284-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATIAS BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029284-66.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MATIAS BORGES Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

60.746.948/0001-12, com sede em Osasco/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Matias Borges, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 

531.542.901-68, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alegou ser credor do requerido em razão de 

Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Crédito Pessoal – outras 

garantias de n. 628/524343, firmado em 14/02/2018, no valor de R$ 

96.000,00 (noventa e seis mil reais) a ser pago em 48 parcelas mensais, 

iguais e consecutivas, no valor de R$ 3.643,90 (três mil seiscentos e 

quarenta e três reais e noventa centavos), para aquisição do veículo 

caminhão marca/modelo DODGE/ I-RAM 2500 LARAMIE (IMPORTADO), ano 

de fabricação/modelo 2011/2012, cor PRATA, placa FBP-2140, chassi n. 

3C6UD5FLXCG110551, renavam 457837624. Afirmou que o requerido 

deixou de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 14/03/2019 

e das seguintes, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Requereu, ao final, a busca e apreensão do bem 

gravado com a consequente consolidação do domínio e a posse do bem 

em nome do requerente, o pagamento integral da dívida, além da citação 

do requerido nos termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n.º 

911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu-se à causa o valor 

de R$ 178.659,22 (cento e setenta e oito mil seiscentos e cinquenta e 

nove reais e vinte e dois centavos) A inicial veio instruída com os 

documentos, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também o 

instrumento de protesto pela qual foi o requerido constituído em mora. Foi 

concedida a medida liminar de busca e apreensão em decisão junto ao ID 

21778557 em 16/07/2019, ordenando-se a citação do requerido para os 

termos da ação. O bem foi apreendido em 17/07/2019, conforme 

documento junto ao ID 21959823. O requerido compareceu aos autos junto 

ao ID 21993438, pleiteando pela reconsideração da decisão liminar 

proferida no feito em favor do Banco requerente. Alegando que estava em 

negociação extrajudicial com o escritório de cobrança Cardoso & Correa 

Advogados Associados representado pelo requerente, tendo inclusive 

efetuado o pagamento do boleto de acordo em 17/07/2019, referente às 

parcelas vencidas em 14/03/2019 até 14/06/2019, conforme documento 

junto ao ID 21993646. Pugnando pela devolução do bem apreendido sob 

pena de multa diária até a decisão final da ação. O Juízo determinou ao 

requerido que descriminasse as parcelas inclusas no acordo realizado 

entre as partes, decisão de ID 21778557. O requerido compareceu 

novamente junto ao ID 22146899, pleiteando pela reconsideração da 

decisão proferida no ID 21778557, no sentido de suspender os efeitos da 

decisão liminar, para devolução do veículo apreendido, informando ainda 

que as parcelas negociadas foram as vencidas em 14/03/2019 a 

14/06/2019 (parcelas 13ª, 14ª, 15ª e 16ª), consoante documentos de ID 

22146905 e 22146910. Em decisão constante de ID 2220913, foi revogada 

a liminar de apreensão e determinada a liberação do veículo ao requerido, 

com a expedição de competente mandado de restituição, determinando a 

intimação do requerente para manifestar acerca do acordo extrajudicial 

realizado entre as partes. O requerido apresentou contestação (ID 

22469942) alegando preliminarmente carência da ação, o valor 

equivocado atribuído à causa, informando o acordo extrajudicial realizado 

entre as partes, estando as parcelas vencidas adimplidas pelo requerido, 

sendo o pagamento efetuado diretamente ao escritório de cobrança do 

requerente, pugnando ao final à improcedência da ação, condenação da 

parte contrária ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 

Restituído o bem ao requerido, conforme certidão de ID 22486959. O 

requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos do requerido, ID 22947080. Vieram-me os autos conclusos 

para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por 

Banco Bradesco S/A em desfavor de Matias Borges, visando à apreensão 

de veículo automotor objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Incide à hipótese vertente a regra inserta nos 

incisos I artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento 

antecipado da lide, em razão de ser a matéria exclusivamente de direito. 

No caso em tela, constata-se que escritório de cobrança Cardoso & 

Correa Advogados Associados representante do Banco requerente, 

formalizou um acordo extrajudicial com o requerido, após o ajuizamento da 

demanda, para pagamento das parcelas vencidas em 14/03/2019 a 

14/06/2019 sob n. 13ª, 14ª, 15ª e 16ª, consoante comprovantes de ID's 

21993642, 21993646, 21993646, 22146905, 22146910 e 22185606. 

Assim, no dia da apreensão do veículo em 17/07/2019, o requerido havia 

pago diretamente ao requerente as parcelas vencidas em 14/03/2019 até 

14/06/2019, cobradas na demanda, NÃO se tratando de purga da mora. O 

requerente foi devidamente intimado para manifestar sobre o acordo 

extrajudicial para pagamento das parcelas vencidas sob ns. 13ª, 14ª, 15ª 

e 16ª, realizado pelo requerido, no entanto, manteve-se inerte. Dessa 

forma, constatada a ocorrência de acordo extrajudicial celebrado pelas 

partes, envolvendo as parcelas que ensejaram a propositura da ação e 

notificação extrajudicial, após o ajuizamento desta, fica evidente 

descaracterização da mora do requerido. Este é o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grade do Sul, senão vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS QUE ENSEJARAM A 

PROPOSITURA DA AÇÃO. TRATATIVAS DE ACORDO APÓS O 

AJUIZAMENTO DO FEITO. MORA AFASTADA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. 

Resta descaracterizada a mora da fiduciante quando constatada a 

ocorrência de acordo extrajudicial celebrado pelas partes, envolvendo as 

parcelas que ensejaram a propositura da ação, após o ajuizamento desta. 

Vedado aos contratantes o comportamento contraditório – nemo potest 

venire contra factum proprium – por ferir os princípios da lealdade, 

confiança e boa-fé objetiva. Exegese do art. 422 do Código Civil. 

Inexistência de pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e 

válido do processo, que enseja a extinção da ação, nos termos do art. 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. DA SUCUMBÊNCIA. 
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Confirmada. Majorados os honorários advocatícios, diante do trabalho 

adicional à parte autora em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do 

Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70078216454, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 09-08-2018). (nosso 

grifo) DISPOSITIVO Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos 

do requerente nos termos da fundamentação acima expendida, e, de 

consequência, condeno o requerente no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036784-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINA CERQUEIRA DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036784-86.2019.8.11.0041. Vistos etc. Administradora de 

Consórcio Nacional Honda propôs Ação de Busca e Apreensão em face 

de Dina Cerqueira de Morais, pleiteando a busca e apreensão do bem, 

objeto do contrato. Compulsando detidamente os autos, constato a 

ausência de documentos necessários à propositura da ação. Em decisão 

de Id 27842043 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo o 

requerente trazer a regular notificação extrajudicial ou protesto do 

requerido, comprovando sua constituição em mora, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção da ação. Permaneceu o requerente 

silente, conforme certidão de Id 29979555, logo, passou esta irrecorrida. 

Assim, em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à 

inicial, não havendo nos autos os documentos necessários para 

prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, 

inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060672-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ FERREIRA DOURADO - ME (EXECUTADO)

JORGE LUIZ FERREIRA DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1060672-84.2019.8.11.0041. Vistos etc. Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração propôs Ação de 

Execução de Título Extrajudicial em face de Jorge Luiz Ferreira Dourado - 

ME e Jorge Luiz Ferreira Dourado. Compulsando detidamente os autos, 

constato a ausência de documentos necessários à propositura da ação. 

Em despacho de Id 27587432 o juízo determinou a emenda à inicial, 

devendo o exequente comprovar o recolhimento das custas iniciais de 

distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção da ação. 

Permaneceu o exequente silente, conforme certidão de Id 30018222, logo, 

passou esta irrecorrida. Assim, em virtude do não cumprimento da 

determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos os documentos 

necessários para prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos 

artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas iniciais de distribuição e custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pelo exequente. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001778-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON SILVA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001778-81.2020.8.11.0041. Vistos etc. Massa Falida do Banco 

Cruzeiro do Sul S/A propôs Ação Monitória em face de Gleison Silva 

Santos. Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de 

documentos necessários à propositura da ação. Em decisão de Id 

28106850 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo o requerente 

sanar a divergência de endereços e comprovar o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção da 

ação. Permaneceu o requerente silente, conforme certidão de Id 

30045358, logo, passou esta irrecorrida. Assim, em virtude do não 

cumprimento da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos 

os documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas iniciais de distribuição e custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061897-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1061897-42.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco do Brasil S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Leonardo Santos, 

pleiteando a busca e apreensão do bem, objeto do contrato. Compulsando 

detidamente os autos, constato a ausência de documentos necessários à 

propositura da ação. Em decisão de Id 27807654 o juízo determinou a 
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emenda à inicial, devendo o requerente trazer a regular notificação 

extrajudicial ou protesto do requerido, comprovando sua constituição em 

mora, sob pena de indeferimento da inicial e extinção da ação. 

Permaneceu o requerente silente, conforme certidão de Id 30018899, logo, 

passou esta irrecorrida. Assim, em virtude do não cumprimento da 

determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos os documentos 

necessários para prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos 

artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo 

requerente. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002702-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS VINICIOS AMORIM DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002702-92.2020.8.11.0041. Vistos etc. Banco Itaucard S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Douglas Vinicios Amorim 

de SA, pleiteando a busca e apreensão do bem, objeto do contrato. 

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão de Id 28318651 o juízo 

determinou a emenda à inicial, devendo o requerente trazer a regular 

notificação extrajudicial ou protesto do requerido, comprovando sua 

constituição em mora, bem como comprovar o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção da 

ação. Permaneceu o requerente silente, conforme certidão de Id 

30076567, logo, passou esta irrecorrida. Assim, em virtude do não 

cumprimento da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos 

os documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas iniciais de distribuição e custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000538-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO REIS DE OLIVEIRA PINHO (REQUERIDO)

M. A. S. DOS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000538-57.2020.8.11.0041. Vistos etc. Banco Santander 

(Brasil) S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de M. A. S. dos 

Santos - EPP e Danilo Reis de Oliveira Pinho, pleiteando a busca e 

apreensão do bem, objeto do contrato. Compulsando detidamente os 

autos, constato a ausência de documentos necessários à propositura da 

ação. Em decisão de Id 27821911 o juízo determinou a emenda à inicial, 

devendo o requerente trazer a regular notificação extrajudicial ou protesto 

dos requeridos, comprovando sua constituição em mora, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção da ação. Permaneceu o requerente 

silente, conforme certidão de Id 30018916, logo, passou esta irrecorrida. 

Assim, em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à 

inicial, não havendo nos autos os documentos necessários para 

prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, 

inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038952-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA LISBOA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038952-61.2019.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em 

face de Glaucia Lisboa dos Santos, pleiteando a busca e apreensão do 

bem, objeto do contrato. Compulsando detidamente os autos, constato a 

ausência de documentos necessários à propositura da ação. Em 

despacho de Id 27852332 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo o 

requerente trazer a regular notificação extrajudicial ou protesto da 

requerida, comprovando sua constituição em mora, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção da ação. Permaneceu o requerente 

silente, conforme certidão de Id 30019806, logo, passou esta irrecorrida. 

Assim, em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à 

inicial, não havendo nos autos os documentos necessários para 

prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, 

inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057015-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CORREA RIBEIRO (EXECUTADO)

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057015-37.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco S/A 

propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Sociedade 

Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda e Luciano Correa 

Ribeiro. Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de 

documentos necessários à propositura da ação. Em decisão de Id 

27972201 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo o exequente 

sanar a divergência de endereços, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção da ação. Permaneceu o exequente silente, conforme certidão de 
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Id 30020773, logo, passou esta irrecorrida. Assim, em virtude do não 

cumprimento da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos 

os documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão 

ser arcadas pelo exequente. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004320-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MESSIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT14797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004320-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO SERGIO MESSIAS DOS 

SANTOS REU: BANCO DO BRASIL S/A Sentença Vistos etc. Paulo Sérgio 

Messias dos Santos, devidamente qualificado e representado, ajuizou a 

presente Ação Revisional de Juros, Taxas, Tributos, Carência, Despesas 

Contratuais Abusivas c/c Pedido de Tutela Urgência em desfavor de 

Banco do Brasil S/A, igualmente qualificado e representado, alegando em 

suma o que segue. Alegou o requerente que procurou o requerido no 

intuito de firmar um contrato de empréstimo pessoal, porém não o finalizou. 

Que verificou na sua conta a quantia disponibilizada do referido contrato 

no valor de R$ 8.945,34 em 21/08/2017, e o débito em sua conta no valor 

de R$ 694,21 no mês seguinte, parcelado em 96 (noventa e seis) vezes 

mensais. Alegou que há incidência de encargos e tarifas abusivos, e que 

não concordou com a contratação, apesar de utilizar a quantia 

disponibilizada ao mesmo. Que há incidência indevida no contrato de juros 

remuneratórios abusivos. Assim, em sede de tutela antecipada, pleiteou a 

revisão dos juros contratados, apresentação do contrato firmado entre as 

partes, assinado, a inversão do ônus da prova, bem como os benefícios 

da justiça gratuita. No mérito, pleiteou sejam julgados totalmente 

procedentes os pedidos, com a revisão do contrato e limitação dos juros 

remuneratórios, com a condenação do requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Protestou por todos os 

meios de prova em direito admitidos, deu a causa o valor de R$ 66.644,16 

(sessenta e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dezesseis 

centavos). Com a inicial vieram os documentos necessários para 

prosseguimento da ação. Em decisão de ID 17818600 foram concedidos 

ao requerente os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da 

prova, indeferida a tutela antecipada por ausência dos requisitos, 

determinando a citação do requerido. O requerido, regularmente citado, 

apresentou contestação e documentos de ID’s 18655006, 18655007, 

18655008, 18655009 à 18655010, tempestivamente (certidão de ID 

20968599). Arguiu em sede de preliminar pleiteou o indeferimento da 

petição inicial pela inobservância do artigo 330, IV do CPC e impugnou a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, 

pleiteando assim a extinção da ação sem julgamento de mérito. No mérito, 

argumentou que inexiste abusividade no contrato firmado entre as partes, 

da autonomia de vontade do requerente em contratar com o requerido, da 

legalidade de todos os encargos e tarifas contratadas, e, por fim, pleiteou 

a improcedência da ação, condenando o requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Argumentou ainda o 

requerido que o contrato foi firmado em terminal de autoatendimento, não 

possuindo sua via física. Devidamente intimado, o requerente apresentou 

Impugnação à Contestação, rebatendo os argumentos do requerido, 

consoante ID 21622102. Intimadas as partes a especificarem as provas 

que ainda pretendessem produzir, permaneceram silentes. Vieram-me os 

autos em conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação 

revisional de juros, taxas, tributos, carência, despesas contratuais 

abusivas c/c pedido de tutela urgência, na qual o requerente alegou que 

há incidência no contrato de juros remuneratórios abusivos. As questões 

aqui em discussão não estão a exigir dilação probatória por envolverem 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando assim o julgamento do 

processo no estado em que se encontra, de conformidade com a previsão 

contida no artigo 355, inciso I do CPC. Antes de adentrar ao mérito, passo 

ao exame da preliminar arguida. Da preliminar - Da ausência documentos 

indispensáveis à propositura da ação Alegou o requerido a falta de 

condição da ação em razão da ausência dos documentos indispensáveis 

à propositura da ação. Arguição infundada. Com efeito, a inicial é 

suficientemente clara, ademais, demonstrou o requerente quais as 

cláusulas que pretende revisar, fundamentando seus pedidos, ademais o 

contrato foi firmado em terminal de autoatendimento, não possuindo sua 

via física. Por outro lado, a inicial atende satisfatoriamente aos requisitos 

do art. 319 do CPC. AFASTO a preliminar. - Da impugnação ao deferimento 

da justiça gratuita Insurge-se o requerido, em sede de preliminar, contra 

decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao requerente. Sem 

razão o requerido. Tal fato não tem o alcance pretendido pelo requerido, 

qual seja, a revogação da decisão, pois o autor preenche os requisitos 

para a concessão do benefício, conforme fundamentação da decisão 

concessiva. Rejeito, pois, a preliminar. Passo à análise do mérito da 

presente ação. Do mérito Da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Conforme decisão de ID 17818600, tenho como incidente o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, invertendo o 

ônus probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica do 

requerente. Da declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos 

firmados entre as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz 

o brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis. 

Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, 

permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do 

art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em 

vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende 

abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor 

do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Dos juros remuneratórios No tocante aos juros 

remuneratórios, é cediço que mesmo depois do pronunciamento do 

egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso na antiga ADIn nº 4-7/DF, 

podiam ser pactuados pelas partes interessadas, podendo ultrapassar os 

12% ao ano, já que a regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 

3º, da CF) nunca foi feita. Competentes, por isso, dentro das regras 

infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional 

para dizer das taxas. A abusividade dos juros remuneratórios, 

contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema 

Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a 

taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as 

regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no 

sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor 

dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez 

constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem 

sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa 

de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 - RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, no extrato de 

operação fornecido no autoatendimento trazido pelo próprio requerente 

junto ao ID 17708625, os juros remuneratórios incidentes sobre o contrato 

firmado pela parte requerente estão estipulados em 6,13% ao mês, 

estando dentro da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês da 
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celebração do contrato (agosto/2017), que é de 8,73% ao mês 

(www.bcb.gov.br/?txcredmes). Assim, não há que se limitarem os juros 

remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal, objeto da ação, e 

mantenho os juros remuneratórios contratados de 6,13% ao mês. 

DISPOSITIVO Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de 

consequência, declaro extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1055696-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA ALVES HOMEM (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1055696-34.2019.8.11.0041. Vistos etc. Massa Falida do Banco 

Cruzeiro do Sul S/A propôs Ação Monitória em face de Edineia Alves 

Homem. Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de 

documentos necessários à propositura da ação. Em decisão de Id 

26548560 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo o requerente 

comprovar o recolhimento das custas iniciais de distribuição, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção da ação. Permaneceu o requerente 

silente, conforme certidão de Id 30113932, logo, passou esta irrecorrida. 

Assim, em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à 

inicial, não havendo nos autos os documentos necessários para 

prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, 

inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas iniciais de distribuição e custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pelo requerente. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010050-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMINA MOHAMED RACHID HASSOUN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDUL MOHAMED HASSOUN DE SOUZA OAB - MT25018/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1010050-64.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídico Tributária com pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Emina 

Mohamed Rachid Hassoun, em desfavor da Estado de Mato Grosso. 

Analisando os autos, verifico que a presente ação foi distribuída 

equivocadamente para este Juízo, inclusive, a própria petição inicial está 

endereçada para o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do 

Estado de Mato Grosso. A Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 

40, que a distribuição da petição inicial e o correto cadastramento do feito 

são de responsabilidade daquele que tem capacidade postulatória. 

Veja-se: “Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da 

classe processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça. § 1º Previamente ao cadastro dos polos ativo e passivo, o 

advogado deverá se certificar da inexistência de cadastro da parte no 

sistema, de modo a evitar a multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A 

distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Invariavelmente, quando qualquer item do cadastro do processo é 

preenchido de forma equivocada, os autos são encaminhados pelo 

sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi indicado no 

endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, não 

caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, pois 

decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de março de 2020. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009768-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVANILDES CACILDA GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1009768-26.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela 

Antecipada Ordinária para Reconhecimento de Atividade Especial e 

Concessão de Aposentadoria Especial, ajuizada por Avanildes Cacilda 

Gomes Ribeiro, em desfavor da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso. Analisando os autos, verifico que a presente ação foi distribuída 
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equivocadamente para este Juízo, inclusive, a própria petição inicial está 

endereçada para a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca 

de Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a 

distribuição da petição inicial e o correto cadastramento do feito são de 

responsabilidade daquele que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 

26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da classe 

processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça. § 1º Previamente ao cadastro dos polos ativo e passivo, o 

advogado deverá se certificar da inexistência de cadastro da parte no 

sistema, de modo a evitar a multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A 

distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Invariavelmente, quando qualquer item do cadastro do processo é 

preenchido de forma equivocada, os autos são encaminhados pelo 

sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi indicado no 

endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, não 

caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, pois 

decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de março de 2020. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1009273-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1009273-79.2020.8.11.0041 AUTOR: ROSENWAL RODRIGUES 

DOS SANTOS REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PRESIDENTE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE CUIABA W Vistos. Trata-se de Ação Popular ajuizada por 

Rosenwal Rodrigues dos Santos em face do Município de Cuiabá e do 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, almejando a declaração de 

nulidade preventiva de atos administrativos apontados como 

“inconstitucionais, ilegais e imorais, no que tange a realização e sessões 

secretas ou reservadas na Câmara Municipal de Cuiabá, seja em 

Comissões Parlamentares de Inquéritos ou em Comissões Permanentes”. 

Na peça inaugural, sustenta a parte autora que “é plenamente possível o 

manejo de Ação Popular para fins meramente preventivos”, ante o 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Informa que, 

conforme tem sido noticiado na mídia, a Câmara Municipal de Cuiabá “pode 

realizar sessão secreta da tramitação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito que investiga o recebimento de propina e suposta obstrução da 

Justiça pelo atual Prefeito Municipal de Cuiabá”. Aduz, ainda, a parte 

autora, que “o ato administrativo lesivo ao patrimônio público suscetível de 

invalidação por meio desta ação popular é a realização de sessões 

secretas ou reservadas”, sustentando ser lesivo “tanto quanto a 

legalidade como a moralidade” (sic, Id. nº 29733888 - Pág. 6). Prossegue 

asseverando que, tendo como fundamento o art. 62 do Regimento Interno 

da Câmara Municipal, a realização de sessão reservada ou secreta 

consiste em “ameaça ao direito da transparência e da publicidade”, bem 

como viola a “Constituição do Estado do Mato Grosso no parágrafo 10º do 

artigo 129” e a “Lei número 12.527/2011, a chamada Lei de Acesso a 

Informação”. Ao final, sustentando estarem presentes os requisitos legais, 

requer seja concedida a tutela antecipada para determinar a “sustação 

preventiva e provisória da possibilidade jurídica/constitucional de produção 

de ato administrativo pela Câmara Municipal de Cuiabá em realizar de 

forma secreta ou reservada qualquer sessão de qualquer Comissão seja 

de Inquérito ou Permanente” (Id. nº 29733888 - Pág. 33). No mérito, pugna 

pelo julgamento procedente da demanda, “para que preventivamente seja 

declarada a nulidade de se realizar Sessões Secretas ou Reservadas no 

âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá” (Id. nº 29733888 - Pág. 38). É o 

relato do necessário. DECIDO. De pronto, anoto que a petição inicial não 

comporta recebimento, posto que a ação popular não é o meio adequado 

para a condenação de ente público em obrigação de fazer. A ação 

popular foi delineada no artigo 1º da Lei nº 4.717/1965, que preceitua: Art. 

1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 

Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de 

sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de 

sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados 

ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de 

instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público 

haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do 

patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da 

União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer 

pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos”. A 

Constituição Federal ampliou o objeto da ação popular, pois o inciso LXXIII 

do art. 5º prevê a possibilidade de ajuizá-la com o fito de “anular ato lesivo 

ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural”. Ou seja, a ação popular tem por escopo desconstituir ou invalidar 

ato administrativo lesivo a um desses interesses tutelados, devendo a 

pretensão do autor popular ser passível de subsunção numa das 

hipóteses previstas na Lei nº 4.717/65 (arts. 2º, 3º e 4º) ou na 

Constituição Federal (art. 5º, inciso LXXIII). A propósito, calha invocar a 

abalizada doutrina de Rodolfo de Camargo Mancuso, que assim dispõe: 

“Pelo que já se desenvolveu anteriormente, pode-se afirmar que na ação 

popular o pedido imediato é de natureza desconstitutiva-condenatória, ao 

passo que o pedido mediato será, precipuamente, a insubsistência do ato 

lesivo a estes interesses difusos: a) patrimônio público, (...); b) meio 

ambiente, no sentido atual desse conceito; c) moralidade administrativa, 

(...); d) Estado ou sociedade civil enquanto consumidores, (...)” [1]. 

Destarte, não há que se falar em cabimento de ação popular para veicular 

tão somente pretensão condenatória [obrigação de fazer ou de não fazer], 

pois a própria finalidade de proteção aos interesses difusos tutelados 

impõe à desconstituição do ato administrativo, lesivo àqueles interesses. 

No caso em apreço, no entanto, a parte autora almeja a “sustação 

preventiva e provisória da possibilidade jurídica/constitucional de produção 

de ato administrativo pela Câmara Municipal de Cuiabá em realizar de 

forma secreta ou reservada qualquer sessão de qualquer Comissão seja 

de Inquérito ou Permanente” (Id. nº 29733888 - Pág. 33). Destarte, muito 

embora não tenha requerido explicitamente, no pedido de tutela de 

urgência, almeja a constituição de obrigação de não fazer, haja vista que 

pretende seja exarada ordem judicial de “sustação” para que a Câmara 

Municipal de Cuiabá não realize“de forma secreta ou reservada qualquer 

sessão de qualquer Comissão seja de Inquérito ou Permanente”. É 

evidente, pois, que a pretensão da parte autora ostenta cunho 

condenatório, no sentido de ser ver obstada a alegada a realização de 
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sessões secretas ou reservadas. Portanto, na casuística presente, o 

pedido final se reveste em uma obrigação de não fazer, o que não é 

admitido em sede de ação popular, pois nesta deve o autor 

expressamente buscar a nulidade ou anulabilidade de um ato 

administrativo lesivo aos interesses tutelados por esse tipo de demanda. 

Ademais, a Ação Popular não é o meio adequado para a declaração de 

inconstitucionalidade de lei com efeitos erga omnes, matéria reservada à 

ação direta de inconstitucionalidade. Com efeito, muito embora a parte 

autora não tenha postulado diretamente a declaração da nulidade dos 

artigos 62 e 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, 

conduziu todo o seu raciocínio sustentando a inconstitucionalidade das 

referidas normas. E, ao final, formulou pedido no sentido de que seja 

declarada preventivamente “a nulidade de se realizar Sessões Secretas 

ou Reservadas no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá”, pedido esse 

que possui nítido conteúdo de invalidação dos artigos supracitados, 

buscando, ainda que por vias transversas, obter a supressão de todos os 

efeitos atuais e futuros das normas. Ocorre que, ao postular tal 

providência por meio da presente ação popular, a parte autora está 

deixando de adotar a via adequada, qual seja, a ação direta de 

inconstitucionalidade, com a observância da legitimidade ativa e da 

competência corretas, consoante previsto nos arts. 96, inciso I, alínea “d”, 

124 e 125 da Constituição Estadual c/c art. 102, inciso I, alínea “a” da 

Constituição Federal. Anoto, por oportuno, que os regimentos internos das 

Casas Legislativas, enquanto atos normativos e autônomos, são 

suscetíveis de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 4587, 

Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 

22/05/2014, Processo Eletrônico DJe-117 Divulg. 17-06-2014 Public. 

18-06-2014). Friso que não é desconhecida deste Juízo a possibilidade de 

ocorrer declaração incidental de inconstitucionalidade, em controle difuso, 

de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público. Entretanto, ao 

contrário do que pretende fazer crer a parte autora, o controle de 

constitucionalidade buscado com os pedidos contidos na exordial não se 

trata de controle incidental. Isso porque busca a efetiva e direta 

declaração de inconstitucionalidade dos artigos 62 e 67 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, declaração essa que equivaleria 

ao controle abstrato, na medida em que postulada no sentido de obstar, 

genericamente, a realização futura de todo e qualquer ato que poderia ser 

eventualmente praticado com fundamento nos referidos artigos. Não há, 

no caso ora sub judice, um ato impugnado de maneira individualizada, 

tendo a parte autora deixado de apontar uma sessão em específico que 

estaria na iminência de ocorrer e que, por ter sido determinada 

ilegitimamente a sua realização de forma secreta ou reservada, estaria a 

ferir o princípio da moralidade. Cumpre destacar, aliás, que o fato de ser 

cabível a ação popular para a anulação de atos violadores ao princípio da 

moralidade administrativa não torna prescindível a presença de todos os 

requisitos para a sua propositura [condição de eleitor, ilegalidade ou 

ilegitimidade do ato e lesividade]. Da mesma forma, é certo que, quanto à 

sua finalidade, a ação popular pode ter caráter preventivo [antes da 

consumação dos efeitos lesivos do ato] ou repressivo [depois da lesão, 

para reparação do dano]. Não obstante, apesar de admissível a ação 

popular de caráter preventivo, a prática do ato administrativo irregular e 

lesivo ao interesse público deve estar iminente, posto que o termo utilizado 

pela legislação [“atos lesivos”, art. 1º, Lei nº 4.717/65] supõe efetivo 

prejuízo, para que surja o interesse processual, sem o qual o autor carece 

da ação. Acerca do assunto, valiosos os ensinamentos de Luiz Manoel 

Gomes Júnior, citado na Doutrina de Rodolfo de Carmargo Mancuso: 

“Assim, para que se possa acolher o pedido em Ação Popular, 

fundamentado na violação ao Princípio da Moralidade Administrativa, deve 

haver o desatendimento de alguma regra escrita, e, ainda, a demonstração 

do prejuízo efetivo ou potencial, ainda que presumido, sendo este último de 

forma clara e precisa, pois a utilização de frase de efeito – ‘o prejuízo 

estaria na violação ao princípio da Moralidde Administrativa’ – apenas 

denota a incapacidade de descrevê-lo e a inutilidade da via eleita do ponto 

de vista prático – falta de interesse de agir (...)”[2]. No caso em questão, o 

autor almeja impedir a realização de toda e qualquer sessão secreta, sob 

o fundamento de qual atentaria contra os princípios da moralidade e da 

publicidade, além de outras normas. Porém, não se vislumbra a presença 

de ato ilegítimo, nem a potencialidade lesiva, requisitos exigidos para o 

ajuizamento da ação popular. Por fim, anoto que toda sessão é pública 

desde que não seja declarada secreta ou reservada, caso em que será 

fechada ao público, inclusive aos servidores, nos casos previstos na 

Constituição Federal (art. 52, inciso IV, CF) e nos regimentos de cada 

Casa Legislativa, a exemplo dos artigos impugnados. Nesse diapasão, o 

pedido não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de manejo da 

ação popular, as quais, consoante já exposto, pressupõem a prática de 

ato nulo ou anulável, do qual resulte necessariamente lesão ou, ao menos, 

potencialidade lesiva ao patrimônio público ou aos demais interesses 

tutelados. Dessa maneira, demonstrada a utilização do instrumento 

processual inadequado para a pretensão almejada, a parte autora carece 

de interesse de agir, na modalidade adequação, autorizando o 

indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III, CPC) e a extinção do 

feito sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, CPC). Nesse norte, 

cabe destacar os julgados a seguir, in verbis: “CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5º, 

LXXIII, da Constituição Federal/88, "qualquer cidadão é parte legítima para 

propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou 

de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovado má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência ". 

No mesmo sentido estão as disposições da Lei nº 4.717/65, que 

regulamentam a ação popular. 2. No caso dos autos, o autor objetiva, pela 

via da ação popular, condenar a ré na obrigação de não fazer. interromper 

as obras da FIOL. Ferrovia de Integração Oeste Leste, no trecho KM 

1.034-840, bem como de fazer. construir uma passagem adequada e 

segura para uso dos moradores locais. 3. O pedido de substituição da 

localização da passagem prevista pela VALEC, por aquela que os autores 

entendem mais adequada, não indica como causa de pedir algum ato 

lesivo ao patrimônio público, seja este de valor econômico, artístico, 

estético, histórico ou turístico. 4. Constatada, de plano, inexistência de 

prejuízo ao patrimônio público ou lesividade à moralidade administrativa, 

apta a anular o ato, por meio de ação popular, afigura-se correto o 

indeferimento da inicial. 5. Remessa necessária não provida.” (TRF 1ª R.; 

RN 0001988-33.2015.4.01.3309; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Kassio 

Marques; DJF1 24/01/2018). “APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR EM FACE DO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PEDIDO QUE VISA A OBTER O 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Inadequação da via 

eleita, por ausência de lesividade ao patrimônio público ou à moralidade 

administrativa. Atos em tese imorais que afetem apenas interesses e 

patrimônios privados não encontram na ação popular o instrumento 

adequado à sua defesa. Sentença indeferitória da petição inicial mantida. 

Apelação e remessa oficial desprovidas.” (TRF 4ª R.; APL-RN 

5013193-24.2019.4.04.7100; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Cândido 

Alfredo Silva Leal Júnior; Julg. 04/12/2019; DEJF 06/12/2019). 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE 

NORMA EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO 

DESPROVIDAS. 1. A presente Ação Popular foi proposta com o objetivo de 

ver declarada a ilegalidade do artigo 22, §7º, da Instrução Normativa nº 

1.800/2018-RFB ou, subsidiariamente, obter-se a declaração de que o 

referido dispositivo ¿não autoriza a União a aceitar método de 

q u a n t i f i c a ç ã o  d e  m e r c a d o r i a  r e a l i z a d o  p e l a  p r ó p r i a 

importadora/exportadora ou por empresa por ela contratada diretamente, 

em caráter preferencial ou substitutivo, daqueles realizados por entidade 

privada ou perito credenciado, determinando-se que o ente público se 

abstenha de fazê-lo. 2. A Ação Popular contribui para o exercício da 

cidadania em sentido estrito, a qual confere ao cidadão a legitimidade para, 

em nome do povo, anular ato lesivo ao Patrimônio da Administração Direta 

e Indireta. Contudo, este acesso ao Judiciário tem, por escopo maior, a 

defesa do Patrimônio Público, interesse atinente à Sociedade, o qual 

afasta a tutela de interesses privados. 3. Como se infere da redação do 

caput do art. 1º da Lei nº 4.717/65, assim como do inciso LXXIII do art. 5º 

da Constituição Federal de 1988, para haver a anulação de ato, em sede 

de Ação Popular, que viole o Princípio da Legalidade ou da Moralidade na 

Administração Pública, é imprescindível restar também demonstrada a 

lesividade ao patrimônio público, ou seja, deve, cumulativamente, ficar 

configurada a geração de efeitos negativos à esfera patrimonial do Erário. 

4. In casu, o pedido dos Autores. anular norma em tese. não se insere 

dentre os objetivos da Ação Popular. Como bem explicou o Juízo a quo, ¿a 

ação popular não é o instrumento adequado para a impugnação de norma 

em tese (abstrata e genérica), sob pena de usurpação da competência do 

Supremo Tribunal Federal. É preciso que o ato lesivo ao patrimônio público, 

à moralidade e à probidade administrativa seja específico e determinado e 
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cause efetiva lesão ao erário¿. 5. Ressalte-se que os Demandantes não 

pretendem o reconhecimento incidental da ilegalidade da norma para 

resolução de determinado caso concreto, mas sim a declaração da 

invalidade do dispositivo normativo em si, para que o mesma seja retirado 

do ordenamento jurídico, não produzindo mais seus efeitos. 6. Correta a 

Sentença do Juízo a quo que indeferiu a Inicial, e bem fundamentou sua 

decisão, esclarecendo que “Ao longo de toda a inicial os autores 

populares não apontaram nenhum ato administrativo específico que fosse 

lesivo ao patrimônio público, à moralidade e à probidade administrativa.” 7. 

Remessa Necessária e Apelação desprovidas.” (TRF 2ª R.; AC 

0070738-14.2018.4.02.5101; Oitava Turma Especializada; Rel. Des. Fed. 

Guilherme Diefenthaeler; DEJF 28/03/2019). Nesse diapasão, não se 

admite que, em ação popular, que a parte autora nem almeje obter 

condenação em obrigação de fazer ou não fazer, nem alcançar prestação 

jurisdicional equivalente àquela a ser conferida em ação direta de controle 

de inconstitucionalidade. Ressalto que, por se tratar de matéria de ordem 

pública, a falta de interesse processual pode ser reconhecida de ofício, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito 

em julgado nos termos o § 3º do art. 485 do Código de Processo Civil. 

Friso, ainda, que as duas modalidades de interesse processual – 

adequação e necessidade – devem estar presentes, sendo que à falta de 

qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de agir, dando lugar 

ao indeferimento da petição inicial e/ou a consequente extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Sobre o interesse de agir, Alexandre 

Freitas Câmara, em sua obra “O Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma: “A 

aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois 

elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de 

“interesse-necessidade”) e adequação da via processual (ou 

“interesse-adequação”). Haverá interesse-necessidade quando a 

realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar 

independentemente do processo. (...) Além disso, impõe-se o uso de via 

processual adequada para a produção do resultado postulado. Assim, por 

exemplo, aquele que não dispõe de título executivo não tem interesse em 

demandar a execução forçada de seu crédito, pois não é esta a via 

processual adequada para aqueles que não apresentem um título hábil a 

servir de base à execução (arts. 783 e 803, I)[3].” Nesse diapasão, 

especificamente na ação popular, sendo o provimento buscado do tipo 

desconstitutivo-condenatório (art. 11, Lei nº 4.717/65), somente haverá 

interesse de agir quando o autor tiver narrado a ocorrência de ato do qual 

decorra uma lesão [já consumada ou em iminente risco de consumação] a 

um dos interesses suscetíveis de tutela por esse tipo de ação, o que não 

se verifica na hipótese dos autos. Dessa forma, uma vez ausente o 

interesse de agir, no binômio necessidade/adequação da via processual 

eleita, em face da situação de fato e pedidos apresentados, o 

indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. No mais, ressalto 

que, in casu, não há que se falar em decisão surpresa ou ofensa ao 

inscrito nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, porquanto o 

indeferimento de plano da inicial, ante a manifesta inidoneidade da ação 

proposta ao escopo visado, revela a inutilidade do contraditório no caso 

concreto. Nesse sentido, aliás, transcrevo a seguir o julgado da lavra do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO/ALVARÁ JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE 

PASSAPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE TÍTULO DE ELEITOR – 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INÉPCIA DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO – 

OFENSA AO ART. 10, DO NCPC – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA - 

INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 5º da Lei 

nº. 1.060/50, enfatiza que o julgador somente deve indeferir o pedido de 

justiça gratuita se tiver fundadas razões, sob pena de afronta ao art. 5º, 

XXXV, da CF/88. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 10, exige 

que o juiz, antes de decidir o processo (entendendo-se aí o 

INDEFERIMENTO da INICIAL), deverá sempre ouvir as partes. Contudo, 

esse dispositivo, que homenageia o princípio do contraditório e evita aquilo 

que está se chamando de “julgamento SURPRESA”, incide apenas nas 

hipóteses em que o contraditório esteja formado, ou seja, pressupõe que a 

petição INICIAL esteja em ordem e que o réu já tenha sido citado. Se o juiz 

não mandou citar o réu e decidiu pelo INDEFERIMENTO da INICIAL, não 

pode estar violando o contraditório. É esse o caso dos autos. Recurso 

parcialmente provido apenas para conceder à apelante os benefícios da 

justiça gratuita.” (TJMT, N.U 0003499-32.2016.8.11.0007, Ap 144607/2016, 

DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). Com 

efeito, propiciar a aplicação do princípio da não surpresa no caso sub 

examine daria azo a um contraditório inútil, daí porque descabe cogitar de 

nulidade da sentença por violação ao referido princípio. Pelo exposto, ante 

a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de 

Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo 

estatuto processual. Por não vislumbrar a ocorrência de litigância de 

má-fé, deixo de condenar o autor popular ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme disciplina o art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Nos termos art. 19 da Lei n.º 

4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após 

escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo. Com o retorno dos autos, caso tenha sido 

confirmada a presente sentença pelo Tribunal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Ação popular, 8ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: 
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Camargo. Ação popular / Rodolfo de Camargo Mancuso. – 8. ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 141. [3] 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São 
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CAXIAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-306 Nome: EMILIANO DIAS DA SILVA 

Endereço: RUA DESEMBARGADOR JOSÉ DE MESQUITA, 649, EDIFÍCIO 

SERRA NEGRA, APTO 402, ARAES, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-190 Nome: 

WANDERLEY FACHETI TORRES Endereço: RUA BUENOS AIRES, 322, 

EDIFÍCIO MODIGLIANE, APTO 1901, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78060-634 FINALIDADE: INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO GERAL 

AO PÚBLICO DE TERCEIROS QUE EVENTUALMENTE TENHAM 

ENVOLVIMENTO NOS FATOS, para ciência formal da medida, por meio da 

qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso demonstra seu 

propósito específico de interromper o prazo prescricional da ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa a ser proposta 

contra Trimec Construções e Terraplanagem Ltda.; Wanderley Fachety; 

SM Construtora Ltda., atual Strada Construtora e Incorporadora Ltda.; 

Jairo Francisco Miotto Ferreira; Silval da Cunha Barbosa; Valdisio Juliano 

Viriato; Alaor Alvelos Zeferino de Paula; Cleber Jose de Oliveira; Cinesio 

Nunes de Oliveira; Hugo Filinto Muller Filho e Emiliano Dias da Silva, nos 

termos da Lei nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil 

SIMP 000450-003/2015, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e 

dano ao erário estadual em razão de sobrepreço nos contratos n.º 

031/2011 e n.º 032/2011, firmados pela Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Logistica de Mato Grosso (SETPU),conforme despacho, 

petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do 

CPC). DECISÃO: "Vistos etc.Defiro o protesto como requerido, para tanto, 

proceda-se a notificação pessoal dos demandados, para ciência formal da 

medida, por meio da qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

demonstra seu propósito específico de interromper o prazo prescricional 

da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa a 

ser proposta contra Trimec Construções e Terraplanagem Ltda.; 

Wanderley Fachety; SM Construtora Ltda., atual Strada Construtora e 

Incorporadora Ltda.; Jairo Francisco Miotto Ferreira; Silval da Cunha 

Barbosa; Valdisio Juliano Viriato; Alaor Alvelos Zeferino de Paula; Cleber 

Jose de Oliveira; Cinesio Nunes de Oliveira; Hugo Filinto Muller Filho e 

Emiliano Dias da Silva, nos termos da Lei nº 8.429/1992, sobre os fatos 

apurados no Inquérito Civil SIMP 000450-003/2015, instaurado para apurar 

supostos atos ímprobos e dano ao erário estadual em razão de 

sobrepreço nos contratos n.º 031/2011 e n.º 032/2011, firmados pela 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica de Mato Grosso 

(SETPU).Expeça-se edital, com prazo de vinte (20) dias, observadas as 

formalidades previstas no art. 257 e incisos do CPC, para conhecimento 

geral ao público de terceiros que eventualmente tenham envolvimento nos 

fatos.Comprovadas todas as notificações, na forma do artigo 726, § 2º do 

CPC, entreguem-se os autos ao Requerente, mediante copia em mídia 

digital, nos termos do art. 729 do CPC.Após, arquivem-se os autos.Sem 

custas, nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/85.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

19 de dezembro de 2019.(ass. Celia Regina Vidotti, Juíza de Direito.) E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SIRLENE RODRIGUES 

MACHADO GIMENEZ, digitei. CUIABÁ, 09 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060782-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. (REQUERIDO)

C. P. S. (REQUERIDO)

R. A. D. N. (REQUERIDO)

P. J. N. (REQUERIDO)

M. S. D. C. (REQUERIDO)

S. D. C. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR FARIA OAB - MT27469/O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

T. I. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO 

D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO n. 1060782-83.2019.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Improbidade Administrativa, Dano ao 

Erário, Violação aos Princípios Administrativos]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

CÍVEL (65) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: 

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A Endereço: RUA DA ASSEMBLÉIA, 00065, 

Sala n 1701, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-001 Nome: 

WALTER FARIA Endereço: Estrada Municipal Batista Favoretti, 350, Água 

Branca, BOITUVA - SP - CEP: 18550-000 Nome: SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 235, ED RIVIERA DAS 

AMÉRICAS, APTO 1901, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-601 Nome: PEDRO JAMIL NADAF Endereço: Rua Buenos Aires, 

193, Edifício Clarice Lispector, Apto n 1904, JARDIM DAS AMÉRICAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 Nome: MARCEL SOUZA DE CURSI 

Endereço: RUA TAILÂNDIA, 173, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78070-150 Nome: RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO Endereço: 

RUA PRESIDENTE MARQUES, 745, Edifício Fontana De Trevi, Apto n 2501, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-100 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

PARA CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO DE TERCEIROS QUE 

EVENTUALMENTE TENHAM ENVOLVIMENTO NOS FATOS, para ciência 

formal da medida, por meio da qual o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso demonstra seu propósito específico de interromper o prazo 

prescricional da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade 
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administrativa a ser proposta contra os demandados, nos termos da Lei nº 

8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil - SIMP 

009945-001/2017, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e dano 

ao erário estadual, em razão de favorecimento das empresas do Grupo 

Petrópolis Cervejaria Ltda., decorrente de desvio de recursos para 

pagamento de dívidas contraídas na campanha de Silval, bem como de 

inclusão de algumas empresas em benefício tributário a que não tinham 

direito, no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato 

Grosso - PRODEIC, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DECISÃO: DECISÃO: Vistos etc. Defiro o protesto como 

requerido, para tanto, proceda-se a notificação pessoal dos demandados, 

para ciência formal da medida, por meio da qual o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso demonstra seu propósito específico, de 

interromper o prazo prescricional da ação civil de responsabilidade por ato 

de improbidade administrativa, a ser proposta contra os demandados, nos 

termos da Lei nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil - 

SIMP 009945-001/2017, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e 

dano ao erário estadual, em razão de favorecimento das empresas do 

Grupo Petrópolis Cervejaria Ltda., decorrente de desvio de recursos para 

pagamento de dívidas contraídas na campanha de Silval, bem como de 

inclusão de algumas empresas em benefício tributário a que não tinham 

direito, no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato 

Grosso - PRODEIC. Expeça-se edital, com prazo de vinte (20) dias, 

observadas as formalidades previstas no art. 257 e incisos do CPC, para 

conhecimento geral ao público de terceiros, que eventualmente tenham 

envolvimento nos fatos.Comprovadas todas as notificações, na forma do 

artigo 726, § 2º do CPC, entreguem-se os autos ao Requerente, mediante 

copia em mídia digital, nos termos do art. 729 do CPC.Após, arquivem-se 

os autos.Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei nº 

7.347/85.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019. (ass. Bruno 

D´Oliveira Marques, Juiz de Direito). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ, digitei. CUIABÁ, 09 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059713-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. R. M. (REQUERIDO)

J. G. R. (REQUERIDO)

V. J. X. S. (REQUERIDO)

M. V. S. (REQUERIDO)

M. S. D. C. (REQUERIDO)

L. L. I. D. L. -. E. (REQUERIDO)

X. S. O. D. E. E. -. M. (REQUERIDO)

S. F. A. E. O. D. E. E. -. M. (REQUERIDO)

A. R. S. E. C. D. P. D. I. L. (REQUERIDO)

A. F. R. P. (REQUERIDO)

F. M. C. (REQUERIDO)

A. L. E. (REQUERIDO)

A. M. C. (REQUERIDO)

A. C. E. S. D. I. L. (REQUERIDO)

A. M. C. E. S. D. I. L. (REQUERIDO)

N. I. N. (REQUERIDO)

A. L. M. C. (REQUERIDO)

S. C. C. A. (REQUERIDO)

D. S. S. (REQUERIDO)

C. S. D. C. (REQUERIDO)

M. R. A. S. (REQUERIDO)

G. F. F. M. L. -. E. (REQUERIDO)

S. D. C. B. (REQUERIDO)

P. F. C. (REQUERIDO)

W. C. T. (REQUERIDO)

F. M. (REQUERIDO)

M. D. M. S. (REQUERIDO)

R. D. S. P. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR FARIA OAB - MT27469/O (ADVOGADO(A))

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

T. I. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CELIA 

REGINA VIDOTTI PROCESSO n. 1059713-16.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, 

Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: ALLEN 

RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA Endereço: RUA 

GONÇALVES DIAS, 276, VALPARAÍSO, PETRÓPOLIS - RJ - CEP: 

25655-122 Nome: CLAUDIO ANTONIO ROCHE MOREIRA Endereço: 

AVENIDA COUNTRY CLUB, 3031, NOGUEIRA, PETRÓPOLIS - RJ - CEP: 

25730-410 Nome: MICHAEL VICTOR STRACHAN Endereço: RUA 

AGAPANTO, 371, VARGEM GRANDE, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

22785-000 Nome: PAULO FERNANDO CAVALIN Endereço: RUA PEREIRA 

DA SILVA, 251, Bloco 02, Apto. 802, LARANJEIRAS, RIO DE JANEIRO - RJ 

- CEP: 22221-140 Nome: RICARDO DA SILVA PODDA JUNIOR Endereço: 

RUA PROFESSOR LEON LIFCHITZ, 160, Apto 130, RECREIO DOS 

BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22790-015 Nome: ALLEN 

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Endereço: RUA ADIB 

AUADA, 35, Bloco A, Sala 1, JARDIM LAMBRETA, COTIA - SP - CEP: 

06710-700 Nome: NELSON IGNACIO NOGUEIRA Endereço: RUA FUNCHAL, 

00538, 16 Andar, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-060 

Nome: ALLEN MT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368, Edifício Top 

Tower, Sala 1002, 10 andar, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-000 Nome: ANDRE LUIZ ESCANDURA Endereço: RUA JAGUARI, 

381, Edifício Torre Águas, Apto 104, BOSQUE DA SAÚDE, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04137-080 Nome: ANTONIO FERNANDO RIBEIRO PEREIRA 

Endereço: Rua das Mangabas, 65, Condomínio Alphaville I, JARDIM ITÁLIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-758 Nome: LOG LAB INTELIGENCIA DIGITAL 

LTDA - EPP Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2369, 

Edifício Top Tower, Sala 1002, 10 andar, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-000 Nome: S F ASSESSORIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS 
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EIRELI - ME Endereço: RUA ANTÔNIO MARIA COELHO, 382, Ed. Dr. Virgilio 

Alves Correa, sala 203, pav. 3, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-420 Nome: FILINTO MULLER Endereço: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES 

DO PRADO, 488, Edifício Maison Gabriela, Apto 301, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-000 Nome: SILVAL DA CUNHA BARBOSA 

Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 235, ED RIVIERA DAS AMÉRICAS, APTO 

1901, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 Nome: 

SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO Endereço: RUA DOS CANÁRIOS, 22, 

CONDOMÍNIO BELVEDERE, QUADRA 07, UNIDADE 201, JARDIM IMPERIAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 Nome: MARCEL SOUZA DE CURSI 

Endereço: RUA TAILÂNDIA, 173, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78070-150 Nome: JOSE GERALDO RIVA Endereço: RUA SINJÃO 

CURVO, 207, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-030 Nome: 

WILSON CELSO TEIXEIRA Endereço: RUA DAS CANELAS, 4, QUADRA P1, 

JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-758 Nome: DJALMA SOUZA 

SOARES Endereço: ALAMEDA CUIABÁ, 975, CONDOMÍNIO ALPHAVILLE II, 

QD O, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-432 Nome: MARCOS 

ROBERTO AMARAL SILVEIRA Endereço: RUA ROUXINOL, 06, QUADRA 

09, JARDIM SANTA AMÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-550 Nome: 

MARCOS DANIEL MARTINS SOUZA Endereço: RUA ACORIZAL, 85, 

CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-410 Nome: CIRANO SOARES DE 

CAMPOS Endereço: RUA DOS PAPAGAIOS, 119, QUADRA 17, LOTE 20, 

JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-864 Nome: GARANTIA 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP Endereço: RUA SÃO 

BENTO, 50, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-120 Nome: ANDRE LUIZ 

MULLER COUTINHO Endereço: RUA DAS CANELAS, 24, Condomínio 

Alphaville I, casa 11, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-758 

Nome: ARTHUR MULLER COUTINHO Endereço: RUA PRESIDENTE 

MARQUES, 74, EDIFÍCIO ASSIS, APTO 301, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-175 Nome: FREDERICO MULLER COUTINHO Endereço: Rua 

Marechal Floriano Peixoto, 1706, ED MAISON ISABELA, APTO 1304, Duque 

de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-395 Nome: X S ORGANIZACAO DE 

EVENTOS EIRELI - ME Endereço: RUA DO CRISTÃO, 135, CASA 04, 

JARDIM GLÓRIA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-302 Nome: 

VALDENYR JOSE XAVIER SILVA Endereço: RUA DAS FLORES, 05, 

QUADRA 04, NOVA ESPERANÇA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78141-250 FINALIDADE: INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO GERAL AO 

PÚBLICO DE TERCEIROS QUE EVENTUALMENTE TENHAM ENVOLVIMENTO 

NOS FATOS, para ciência formal da medida, por meio da qual o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso demonstra seu propósito específico de 

interromper o prazo prescricional da ação civil de responsabilidade por ato 

de improbidade administrativa a ser proposta contra os demandados, nos 

termos da Lei nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil - 

SIMP 003185-023/2014, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e 

dano ao erário estadual, em razão de fraudes cometidas no Pregão 

Presencial n.º 003/2013/CEPROMAT e seus desdobramentos, envolvendo 

as empresas Allen Rio Serviços e Comércio de Informatica Ltda.; Allen MT 

Comércio e Serviços de Informática Ltda.; SF Assessoria e Organização 

de Eventos Eireli, quando contratadas por órgãos públicos do Estado de 

Mato Grosso, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DECISÃO: Vistos etc. Defiro o protesto como requerido, para 

tanto, proceda-se a notificação pessoal dos demandados, para ciência 

formal da medida, por meio da qual o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso demonstra seu propósito específico, de interromper o prazo 

prescricional da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa, a ser proposta contra os demandados, nos termos da Lei 

nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil - SIMP 

003185-023/2014, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e dano 

ao erário estadual, em razão de fraudes cometidas no Pregão Presencial 

n.º 003/2013/CEPROMAT e seus desdobramentos, envolvendo as 

empresas Allen Rio Serviços e Comércio de Informatica Ltda.; Allen MT 

Comércio e Serviços de Informática Ltda.; SF Assessoria e Organização 

de Eventos Eireli, quando contratadas por órgãos públicos do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se edital, com prazo de vinte (20) dias, observadas 

as formalidades previstas no art. 257 e incisos do CPC, para 

conhecimento geral ao público de terceiros, que eventualmente tenham 

envolvimento nos fatos. Comprovadas todas as notificações, na forma do 

artigo 726, § 2º do CPC, entreguem-se os autos ao Requerente, mediante 

copia em mídia digital, nos termos do art. 729 do CPC. Após, arquivem-se 

os autos. Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/85. 

Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SIRLENE 

RODRIGUES MACHADO GIMENEZ, digitei. CUIABÁ, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061303-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. S. (REQUERIDO)

C. R. D. S. (REQUERIDO)

R. G. D. P. (REQUERIDO)

E. R. D. S. (REQUERIDO)

M. D. S. C. (REQUERIDO)

J. G. R. (REQUERIDO)

C. D. A. P. (REQUERIDO)

O. C. D. P. D. I. E. -. M. (REQUERIDO)

A. C. M. E. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

T. I. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CELIA 

REGINA VIDOTTI PROCESSO n. 1061303-28.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Improbidade Administrativa]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: EDIFÍCIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE 

JUSTIÇA DA CAPITAL, AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, S/N SETOR D, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-928 POLO PASSIVO: Nome: MAURO LUIZ SAVI 

Endereço: RUA FELICÍSSIMO LEMOS DOS SANTOS, 540, apto 31, SANTA 

ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-240 Nome: JOSE GERALDO RIVA 

Endereço: RUA SINJÃO CURVO, 207, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-030 Nome: CELIA DE ALMEIDA PESTANA Endereço: RUA I, 22, 

(MIRANTE DE CUIABÁ) quadra 03, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-522 Nome: OBJETIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 

EIRELI - ME Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 451, - ATÉ 

471/472 sala 06, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-330 Nome: 

AUGUSTO CESAR MENEZES E SILVA Endereço: Rua Marechal Floriano 

Peixoto, 1347, apto 1202, Duque de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-395 Nome: RODRIGO GARCIA DA PAZ Endereço: RUA JAIME 

VERÍSSIMO DE CAMPOS JÚNIOR, 15, (RES ALAMEDA), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-170 Nome: EDILSON RAFAEL DA 
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SILVA Endereço: RUA PARAGUAI, 07, (COHAB A BELA) quadra c, 

SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-445 Nome: MICHELE 

DOS SANTOS CRUZ Endereço: RUA DO INDEPENDENTE, 442, (RES 

ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-210 

Nome: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS Endereço: RUA CARLOS 

CASTILHO, (LOT C ESPORTIVO), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-722 FINALIDADE: INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO GERAL 

AO PÚBLICO DE TERCEIROS QUE EVENTUALMENTE TENHAM 

ENVOLVIMENTO NOS FATOS, para ciência formal da medida, por meio da 

qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso demonstra seu 

propósito específico de interromper o prazo prescricional da ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa a ser proposta em 

face de Mauro Luiz Savi; José Geraldo Riva; Celia Almeida Pestana; 

Objetiva Comercio de Produtos de Informática Eireli; Augusto Cesar 

Menezes e Silva; Rodrigo Garcia da Paz; Edilson Rafael da Silva; Michele 

dos Santos Cruz e Carlos Roberto dos Santos, nos termos da Lei nº 

8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil SIMP 

000025-023/2016, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e dano 

ao erário estadual decorrentes de contratos firmados entre a empresa 

Objetiva e órgãos da administração estadual, bem como a Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso, conforme despacho, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. DECISÃO: "Vistos etc.Defiro o protesto como 

requerido, para tanto, proceda-se a notificação pessoal dos demandados, 

para ciência formal da medida, por meio da qual o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso demonstra seu propósito específico de 

interromper o prazo prescricional da ação civil de responsabilidade por ato 

de improbidade administrativa a ser proposta em face de Mauro Luiz Savi; 

José Geraldo Riva; Celia Almeida Pestana; Objetiva Comercio de Produtos 

de Informática Eireli; Augusto Cesar Menezes e Silva; Rodrigo Garcia da 

Paz; Edilson Rafael da Silva; Michele dos Santos Cruz e Carlos Roberto 

dos Santos, nos termos da Lei nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no 

Inquérito Civil SIMP 000025-023/2016, instaurado para apurar supostos 

atos ímprobos e dano ao erário estadual decorrentes de contratos 

firmados entre a empresa Objetiva e órgãos da administração estadual, 

bem como a Assembleia Legislativa de Mato Grosso.Expeça-se edital, com 

prazo de vinte (20) dias, observadas as formalidades previstas no art. 

257 e incisos do CPC, para conhecimento geral ao público de terceiros que 

eventualmente tenham envolvimento nos fatos.Comprovadas todas as 

notificações, na forma do artigo 726, § 2º do CPC, entreguem-se os autos 

ao Requerente, mediante copia em mídia digital, nos termos do art. 729 do 

CPC.Após, arquivem-se os autos.Sem custas, nos termos do art. 18, da 

Lei nº 7.347/85.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. (ass. Celia 

Regina Vidotti, Juíza de Direito.) E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ, digitei. CUIABÁ, 09 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061308-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. P. B. (REQUERIDO)

M. S. D. C. (REQUERIDO)

S. D. C. B. (REQUERIDO)

P. J. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

T. I. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CELIA 

REGINA VIDOTTI PROCESSO n. 1061308-50.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Improbidade Administrativa]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: SILVAL 

DA CUNHA BARBOSA Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 235, ED RIVIERA 

DAS AMÉRICAS, APTO 1901, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78060-601 Nome: PEDRO JAMIL NADAF Endereço: Rua Buenos 

Aires, 193, Edifício Clarice Lispector, Apto n 1904, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 Nome: MARCEL SOUZA DE 

CURSI Endereço: RUA TAILÂNDIA, 173, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78070-150 Nome: JOAO JUSTINO PAES BARROS Endereço: 

RUA GENERAL RAMIRO NORONHA, 555, - LADO PAR, DUQUE DE CAXIAS 

I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-272 FINALIDADE: INTIMAÇÃO PARA 

CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO DE TERCEIROS QUE 

EVENTUALMENTE TENHAM ENVOLVIMENTO NOS FATOS, para tomar para 

ciência formal da medida, por meio da qual o Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso demonstra seu propósito específico de interromper o 

prazo prescricional da ação civil de responsabilidade por ato de 

improbidade administrativa a ser proposta em face de Silval da Cunha 

Barbosa; Pedro Jamil Nadaf; Marcel Souza de Cursi e João Justino Paes 

de Barros, nos termos da Lei nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no 

Inquérito Civil SIMP 000331-023/2016, instaurado para apurar supostos 

atos ímprobos e dano ao erário estadual decorrentes do Contrato n.º 

002/2014, “cujo objeto foi a contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços em horas/maquina para abertura de poços e 

trincheiras nos alvos gerados pelos trabalhos de prospecção, geoquímica, 

geofísica, para atender demanda especifica da METAMAT”, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DECISÃO: "Vistos etc. Defiro o protesto como requerido, para tanto, 

proceda-se a notificação pessoal dos demandados, para ciência formal da 

medida, por meio da qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

demonstra seu propósito específico de interromper o prazo prescricional 

da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa a 

ser proposta em face de Silval da Cunha Barbosa; Pedro Jamil Nadaf; 

Marcel Souza de Cursi e João Justino Paes de Barros, nos termos da Lei 

nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil SIMP 

000331-023/2016, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e dano 

ao erário estadual decorrentes do Contrato n.º 002/2014, “cujo objeto foi a 

contratação de empresa especializada em prestação de serviços em 

horas/maquina para abertura de poços e trincheiras nos alvos gerados 

pelos trabalhos de prospecção, geoquímica, geofísica, para atender 

demanda especifica da METAMAT.”.Expeça-se edital, com prazo de vinte 

(20) dias, observadas as formalidades previstas no art. 257 e incisos do 

CPC, para conhecimento geral ao público de terceiros que eventualmente 

tenham envolvimento nos fatos.Comprovadas todas as notificações, na 

forma do artigo 726, § 2º do CPC, entreguem-se os autos ao Requerente, 

mediante copia em mídia digital, nos termos do art. 729 do CPC.Após, 

arquivem-se os autos.Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei nº 

7.347/85.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.(ass. Celia Regina 

Vidotti, Juíza de Direito.) E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
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Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ, digitei. CUIABÁ, 09 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1023704-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Em segredo de justiça (REU)

Em segredo de justiça (REU)

Em segredo de justiça (REU)

Em segredo de justiça (REU)

Em segredo de justiça (REU)

Em segredo de justiça (REU)

Em segredo de justiça (REU)

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO (REU)

Em segredo de justiça (REU)

Em segredo de justiça (REU)

Em segredo de justiça (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA CATHERINE TRECHAUD OAB - MT12958-O (ADVOGADO(A))

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

MARCELA SILVA ABDALLA OAB - MT22712/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FERNANDES PINHEIRO OAB - MT0015431A-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1023704-26.2017.8.11.0041. 

Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo requerido 

Levi Machado de Oliveira (id. 28588583), contrários à decisão 

interlocutória constante no id. 27385460. Afirma o embargante, que a 

decisão que indeferiu seu pedido, para que a Seguradora Allianz seja 

intimada a efetuar o pagamento da indenização securitária, referente ao 

sinistro do veículo Ford F/4000 a que faz jus, é equivocada e contraditoria, 

de modo que merece ser reformada. Ressalta que a matéria esta 

devidamente judicializada e vinculada por intermédio desta ação civil, pois 

o veículo sinistrado achava-se gravado de indisponibilidade nesta ação 

judicial, além do mais este juízo decidiu que o valor pago da indenização 

securitária deveria ser depositado em conta judicial vinculada a esta ação. 

Assevera que diante da contradição existente na decisão e, sendo a 

mesma passível de ser reformada por intermédio dos embargos 

declaratórios, sobretudo, porque sua prevalência gera prejuízos 

irreparáveis para o embargante, e visível insegurança jurídica. Conclui, 

requerendo a reconsideração da decisão recorrida, com o acolhimento 

dos documentos já apresentados, pois resta comprovado a quitação das 

multas e débitos que incidiram sobre o veículo sinistrado, devendo os 

embargos serem reconhecidos e providos, para determinar a seguradora 

a realizar o pagamento da indenização. É o relatório. Decido. Não merece 

prosperar a irresignação da parte embargante, porquanto não padece a 

decisão embargada de qualquer vício. Os embargos declaratórios existem 

para exame de questões jurídicas, as quais são de imprescindível 

manifestação judicial, para que sejam sanadas as obscuridades, omissões 

e contradições, assim como para correção de erros materiais, com fulcro 

no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na 

espécie, vejamos: “Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material." O 

que o embargante busca por intermédio dos embargos, é compelir a 

Seguradora a realizar o pagamento da indenização securitária pelo sinistro 

(furto) do veiculo Ford F/4000, por intermédio desta ação. Como já 

ressaltado na decisão embargada, este processo não é o meio adequado 

para buscar o pagamento da indenização, já que o objeto desta ação não 

guarda qualquer relação com o contrato particular de seguro estabelecido 

entre o requerido e a seguradora, que sequer aqui figura como parte. Se 

for o caso, o contrato firmado entre as partes deve ser revisto no juízo 

competente, se o embargante assim entender, assim como eventual 

exigência desproporcional ou não prevista, não podendo este juízo intervir 

em obrigação pactuada entre o embargante e a Seguradora, que repita-se 

demanda ação própria. O fato deste juízo ter decretado a indisponibilidade 

que recaiu, dentre outros bens, sobre o veículo, que foi posteriormente 

sinistrado, não o vincula a proferir qualquer decisão referente ao 

cumprimento de outra obrigação – contratual – estabelecida entre o 

requerido e a seguradora. Repita-se, deve o embargante buscar a via 

adequada para postular o pagamento da indenização, caso ocorra 

resistência por parte da seguradora. A decisão hostilizada deixou bem 

claro que não cabe nesta ação qualquer pedido referente ao cumprimento 

do contrato de seguro em si, de modo que, ausente qualquer vício, é 

evidente apenas a inconformidade da parte embargante com o resultado 

da decisão, buscando por via transversa sua alteração. Colaciono 

entendimento do Ministro Herman Benjamim, no AResp 598827, sobre os 

embargos de declaração, vejamos: “ (...) o simples descontentamento da 

parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de 

declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua modificação, 

que só muito excepcionalmente é admitida” (EDcl na PET nos EDcl nos EDcl 

no AgRg no AREsp 598827/RS, julgado em 15/12/2016, de Relatório do 

Ministro Herman Benjamin.) (grifo). Igualmente nesse contexto, em sede de 

recurso repetitivo (Informativo nº. 0541), o Superior Tribunal de Justiça 

firmou a tese de que são considerados procrastinatórios os embargos de 

declaração que não buscam sanar os vícios para os quais foram 

concebidos, mas pretendem rediscutir matéria já apreciada e julgada, 

verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER 

PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 

APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os 

efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: 

"Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que 

visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em 
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conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado 

pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve 

manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos 

suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração 

interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável 

ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar 

omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis 

para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. 

Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, 

tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial 

improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do 

Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de 

Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial.” 

(REsp 1410839/SC, Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Data do 

Julgamento: 14/05/2014). Nesse raciocínio, leciona o Professor Daniel 

Amorim Assumpção Neves, na obra “Manual de Direito Processual, 8ª 

edição, datada de 2016,” verbis: “ Recurso manifestamente protelatório é 

aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo 

perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha 

procedimental. Também o recurso manifestamente inadmissível pode ser 

considerado protelatório. Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo 

cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de 

defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da 

sanção processual. A utilização do termo “manifestamente” para qualificar 

o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não 

deve abusar na aplicação dessa multa. De qualquer forma, por vezes é 

tão perceptível a incoerência jurídica da postulação ou a inadmissibilidade 

do recurso, que a multa é de rigor, como no caso de embargos de 

declaração com fins de pré-questionamento interpostos contra sentença.” 

A conduta do embargante atenta contra a rápida solução do conflito, 

conforme dispõe o artigo 4º do CPC, “ As partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa,” e contra o dever de boa fé, esculpido no artigo 5º, do CPC: “ 

Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé.” O dever jurídico de se observar a boa-fé 

processual não é novo e à luz da Constituição da República Federativa do 

Brasil, deflui dos fundamentos da justiça e solidariedade (artigo 3º, inciso 

I) e da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III). Portanto, os 

embargos de declaração não têm qualquer fundamento apto de existência, 

tendo sido ajuizado pela rediscussão da fundamentação jurídica adotada 

na decisão, o que revela a incoerência jurídica da pretensão e o 

preenchimento da hipótese trazida pelo art. 1.026, § 2º, do CPC: “Quando 

manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o 

tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao 

embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado 

da causa.” Assim, impõe-se aplicar o disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC. 

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 

1.022, do Código de Processo Civil a serem sanados, conheço dos 

embargos para julgá-los improcedentes, permanecendo a sentença 

embargada como foi publicada. Reconhecido o caráter protelatório dos 

embargos de declaração, aplico ao embargante Levi Machado de Oliveira 

à multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2020. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1010778-76.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDOS: SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA, SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO, VALDISIO JULIANO 

VIRIATO, MAURICIO SOUZA GUIMARAES, CARLOS ANTONIO DE 

AZAMBUJA, PEDRO JAMIL NADAF Vistos etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos pelo requerido Valdisio Juliano Viriato (id. 28503302), 

contrários à decisão interlocutória constante no id. 27810364. Afirma o 

embargante que a decisão que recebeu a petição inicial é omissa, pois, 

apesar deste juízo ter afastado a revelia e seus efeitos, não analisou as 

teses defensivas apresentadas em sua defesa prévia. Declara que ao 

não analisar sua defesa prévia, este juízo incorreu em afronta ao princípio 

da ampla defesa e contraditório, insculpidos no artigo 5º, LV, CF. Ressalta 

que os embargos devem ser providos com o intuito de adequar a decisão 

embargada à Lei nº. 13.964/2019, de modo a reconhecer os efeitos do 

acordo de colaboração premiada no âmbito da presente ação de 

improbidade. Requer seja sanada a omissão, no que se refere à análise 

das teses contidas na defesa prévia, uma vez que a matéria contida na 

peça é exclusivamente de direito, e com o afastamento da revelia e seus 

efeitos implica na necessária apreciação da defesa apresentada, mesmo 

que intempestiva. O representante ministerial apresentou contrarrazões 

aos embargos de declaração, pugnando pelo não reconhecimento. Afirma 

o representante ministerial que a defesa prévia apresentada pelo 

requerido é intempestiva, pois somente foi apresentada após sete (07) 

meses, do prazo estabelecido em lei. Explica que conforme analise dos 

autos não foi aplicado ao embargante os efeitos da revelia, todavia, deve 

ser reconhecida a ocorrência da preclusão temporal em razão da inércia 

do embargante. Ressalta que a alegação de que este juízo não analisou 

sua defesa prévia, não merece prosperar, já que não lhe causou nenhum 

prejuízo uma vez que, o mesmo pleito sustentado pelo embargante, foi 

deduzido em sede de defesa preliminar pelos requeridos Pedro Jamil 

Nadaf e Silval da Cunha Barbosa e, devidamente enfrentadas por este 

juízo. Requer que os embargos sejam improvidos e, diante do caráter 

protelatório que seja imposta a multa de 2%, nos termos do § 2º, do artigo 

1.026, do Código de Processo Civil. (id.28960680). É o relatório. Decido. 

Não merece prosperar a irresignação da parte embargante, porquanto não 

padece a decisão embargada de qualquer vício. Os embargos 

declaratórios existem para exame de questões jurídicas, as quais são de 

imprescindível manifestação judicial, para que sejam sanadas as 

obscuridades, omissões e contradições, assim como para correção de 

erros materiais, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o 

que não se verifica na espécie, vejamos: “Art. 1.022 – Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material.” O que o embargante busca por 

intermédio dos embargos, é que este juízo analise sua defesa preliminar 

intempestiva, ao argumento de que por não ter sido decretada a revelia e 

seus efeitos, logo suas teses deveriam ter sido enfrentadas. Como já 

ressaltado na decisão embargada, a defesa do embargante foi 

apresentada intempestiva, todavia, não seria o caso de aplicar os efeitos 

a revelia, pois esta deve ser verificada em momento posterior, e não, no 

recebimento da inicial já que o processo esta apenas iniciando. Consigno 

que o fato deste juízo não ter apreciado a defesa do embargante, não 

merece prosperar, já que as teses por ele sustentadas também foram 

defendidas pelos requeridos Silval da Cunha Barbosa e Pedro Jamil Nadaf 

e devidamente analisadas por este juízo na decisão embargada, sendo 

assim, não haveria necessidade de nova análise, não havendo qualquer 

prejuízo ao embargante, já que os fundamentos de decidir seriam os 
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mesmos. O que se vê na verdade é que o ora embargante não concordou 

com a decisão, e pretende agora modificá-la. A decisão hostilizada deixou 

bem claro que, por ser intempestiva a defesa preliminar, não seriam 

aplicados os efeitos da revelia, de modo que, ausente qualquer vício, é 

evidente apenas a inconformidade da parte embargante com o resultado 

da decisão, buscando por via transversa sua alteração. Colaciono 

entendimento do Ministro Herman Benjamim, no AResp 598827, sobre os 

embargos de declaração, vejamos: “ (...) o simples descontentamento da 

parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de 

declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua modificação, 

que só muito excepcionalmente é admitida.” (EDcl na PET nos EDcl nos 

EDcl no AgRg no AREsp 598827/RS, julgado em 15/12/2016, de Relatório 

do Ministro Herman Benjamin.) (grifo). Importante consignar ainda que 

dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais 

contribuem para a morosidade judicial, e para a insegurança dela 

resultante. Seria interessante que as partes e os advogados se 

conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo, com maior 

de lealdade e boa-fé, evitando assim, a interposição de recursos que 

sabem ser manifestamente potelatorios, improcedentes ou inadmissíveis. 

Todavia, o dia-a-dia forense está repleto de exemplos em que esse ideal 

não se concretiza. Nesse contexto, considerando que o próprio sistema 

processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente 

improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas 

cabíveis. Como se viu pela fundamentação retro, os presentes embargos 

de declaração não demonstraram a ocorrência de qualquer das hipóteses 

legais de cabimento dessa espécie de recurso. Ao contrário, a pretensão 

real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se 

coaduna com a natureza dos embargos de declaração. Assim, ao invocar 

a presença de omissão totalmente inexistente, o embargante retarda o 

trâmite do feito e atrasa a entrega da prestação jurisdicional definitiva, 

restando caracterizado o seu caráter manifestamente protelatório. Nesse 

sentido, o artigo 77, do Código de Processo Civil, assim dispõe: “ Art. 77. 

Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo: (...) III – não produzir provas e não praticar atos inúteis ou 

desnecessários à declaração ou à defesa do direito;” Igualmente nesse 

contexto, em sede de recurso repetitivo (Informativo nº. 0541), o Superior 

Tribunal de Justiça firmou a tese de que são considerados 

procrastinatórios os embargos de declaração que não buscam sanar os 

vícios para os quais foram concebidos, mas pretendem rediscutir matéria 

já apreciada e julgada, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, 

DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a 

seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de 

declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte 

de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, 

precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No 

caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias 

acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os 

Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o 

prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, 

não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, 

requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento 

no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e 

julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 

3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no 

regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 

do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento 

ao Recurso Especial.” (REsp 1410839/SC, Ministro Sidnei Beneti, Segunda 

Seção, Data do Julgamento: 14/05/2014). No presente caso, os embargos 

de declaração não têm qualquer fundamento apto de existência, tendo 

sido ajuizados para a rediscussão da fundamentação jurídica, o que 

revela a incoerência jurídica da pretensão e o preenchimento da hipótese 

trazida pelo art. 1.026, § 2º, do CPC: “ Quando manifestamente 

protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão 

fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não 

excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO 

CONHECIDOS. Não se conhece dos embargos de declaração, porque, na 

verdade, são protelatórios. A decisão em discutição afirmou, claramente, 

quais foram os motivos pelos quais o julgamento pelo Tribunal do Júri 

deveria ser anulado. Inexistência de omissão do julgado. DECISÃO: 

Embargos de declaração não conhecidos. Unânime.” (Embargos de 

Declaração, Nº 70078573383, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 07-11-2018) A 

oposição de embargos sem o mínimo compromisso com a lide ocasiona 

prejuízo à jurisdição e aos jurisdicionados, criando entrave injustificável à 

celeridade processual e ao dever de cooperação, normas fundamentais 

do processo civil. Por sua vez, o comportamento procrastinatório deve ser 

coibido, tendo em vista o flagrante prejuízo que acarreta à prestação 

jurisdicional. Portanto, os embargos de declaração não têm qualquer 

fundamento apto de existência, tendo sido ajuizado pela rediscussão da 

fundamentação jurídica adotada na decisão, o que revela a incoerência 

jurídica da pretensão e o preenchimento da hipótese trazida pelo art. 

1.026, § 2º, do CPC: “Quando manifestamente protelatórios os embargos 

de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará 

o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por 

cento sobre o valor atualizado da causa.” Assim, impõe-se aplicar o 

disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC. Diante do exposto, não havendo 

quaisquer vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil a 

serem sanados, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, 

permanecendo a sentença embargada como foi publicada. Reconhecido o 

caráter protelatório dos embargos de declaração, aplico ao embargante 

Valdisio Viriato a multa correspondente a 1% (um por cento) do valor 

atualizado da causa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de março de 

2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010554-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RIOS LIMA DANCUR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1010554-70.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Bruna Rios Lima Dancur, em desfavor da UNIC – 

Universidade de Cuiaba – IUNI Educacional S/S. Analisando os autos, 

verifico que a presente ação foi distribuída equivocadamente para este 

Juízo, inclusive, a própria petição inicial está endereçada para a Vara Cível 

desta Comarca de Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 

40, que a distribuição da petição inicial e o correto cadastramento do feito 

são de responsabilidade daquele que tem capacidade postulatória. 

Veja-se: “Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da 

classe processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça. § 1º Previamente ao cadastro dos polos ativo e passivo, o 

advogado deverá se certificar da inexistência de cadastro da parte no 

sistema, de modo a evitar a multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A 

distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Invariavelmente, quando qualquer item do cadastro do processo é 

preenchido de forma equivocada, os autos são encaminhados pelo 

sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi indicado no 

endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, não 

caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, pois 

decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 
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processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1054149-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1054149-56.2019.8.11.0041. 

Vistos etc. Mantenho a sentença extintiva proferida, nos termos do art. 

316, do CPC e determino que o requerido seja citado para responder ao 

recurso (art. 331, §1º, do CPC). Após, procedam-se as anotações de 

praxe e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens do Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de março de 

2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1007584-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCIO CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVES CONTÓ OAB - MT15414-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1007584-97.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: TULIO MARCIO CORREA REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Embargos ajuizada por Túlio Márcio Corrêa, em desfavor do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso. O embargante mencionou, na inicial, a 

distribuição por dependência aos autos n.º 4132-68.1998.811.0041, onde 

foi determinada a constrição que pretende que seja declarada nula. 

Ocorre que a ação principal tramita de forma física, logo deveria os 

embargos ser distribuídos de forma física. A Resolução n.º 

03/2018-TP/TJMT estabelece em seu art. 13, que “as ações propostas até 

a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio 

físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações 

conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela 

data(...)”. O mesmo se aplica ao caso dos processos que tramitam em 

meio eletrônico, seja no Projudi ou no Apolo Eletrônico. Desta forma, estes 

embargos devem ser redistribuídos por meio físico, por dependência ao 

cumprimento de sentença n.º 4132-68.1998.811.0041, código 68706. 

Diante do exposto e, com fundamento no art. 13, §2º, da Resolução n.º 

03/2018-TP/TJMT, extingo o processo e determino o seu arquivamento, 

devendo o embargante providenciar a distribuição da ação por meio físico. 

As custas recolhidas deverão ser utilizadas na ação a ser distribuída. 

Intime-se e não havendo pendencias, arquive-se, com as baixas e 

anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 

março de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060267-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1060267-48.2019.8.11.0041. 

Vistos etc. Mantenho a sentença extintiva proferida, nos termos do art. 

316, do CPC e determino que o requerido seja citado para responder ao 

recurso (art. 331, §1º, do CPC). Após, procedam-se as anotações de 

praxe e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens do Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de março de 

2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1035898-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. C. (REU)

S. G. E. E. L. (REU)

S. D. C. B. (REU)

L. C. C. (REU)

N. C. D. L. (REU)

H. R. P. (REU)

C. C. B. (. B. M. S. (REU)

E. D. M. D. (REU)

J. G. R. (REU)

O. D. C. (REU)

J. B. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO SPOLDARI OAB - SP166136 (ADVOGADO(A))

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO OPICE BLUM OAB - SP18572 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MARCASSA FILHO OAB - SP300903 (ADVOGADO(A))

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PERSONE PRESTES DE CAMARGO OAB - SP163667 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE BUAIZ NETO OAB - DF14346 (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE GOMES DE JESUS OAB - SP174339 (ADVOGADO(A))

RAFAEL RABELO DO NASCIMENTO CAMPELO OAB - SP401412 

(ADVOGADO(A))

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR FARIA OAB - MT27469/O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

DANIEL COSTA REBELLO OAB - DF26906 (ADVOGADO(A))

WYLMUTH ARY TREPTOW JUNIOR OAB - SP235284 (ADVOGADO(A))

CELINA SOBRAL DE MENDONCA OAB - SP128255 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1035898-87.2019.8.11.0041. 

Vistos etc. O requerido José Bezerra de Menezes arguiu, previamente, 

por meio de seus representantes legais, a sua ilegitimidade, afirmando que 

o representante do Ministério Público, na inicial, direciona a pretensão de 

responsabilização diretamente a sua pessoa, na qualidade de 

administrador do BICBANCO, sem, contudo, demonstrar a existência de 

abuso de personalidade jurídica, hipótese que autorizaria, em tese, 

alcançar os bens de seus administradores. Afirma que não há mínima 
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prova acerca da concreta participação do requerido nos supostos atos de 

improbidade administrativa, tampouco, que obteve qualquer beneficio 

pessoal na prática de tais atos. Assim, nos termos do art. 338, do CPC, 

pleiteia que seja facultado ao requerente substituí-lo do polo passivo, 

permanecendo em seu lugar, apenas a instituição financeira BICBANCO, 

sem prejuízo dos demais requeridos, ou que seja determinada a sua 

exclusão do polo passivo, por ser parte ilegítima (id. 27525237). O 

representante do Ministério Público, na manifestação juntada no id. 

28884651 aduz que o requerido, na condição de Presidente do 

BICBANCO, “foi o principal responsável pela assunção do compromisso 

ilegal pela ALMT, uma vez que tinha ciência da forma irregular com que os 

empréstimos seriam pagos pelo poder público, sem obediência às normas 

de liquidação de despesas, e mesmo assim concedeu autorização aos 

seus subalternos para que firmassem os contratos com grande agilidade, 

diversamente dos cuidados necessarios a serem tomados em operações 

de mútuos, contrariando inclusive a praxe daquela instituição”, de modo 

que, sendo um dos sujeitos ativos pelo cometimento dos atos de 

improbidade, deve responder pessoalmente, não se aplicando o disposto 

no art. 338, do CPC, no caso em apreço. O requerido José Bezerra de 

Menezes, por seus patronos, juntou manifestação no id. 29711040, onde 

assevera que a suposta responsabilidade apontada na inicial é “fruto da 

interpretação e imaginação dissertativa do Parquet, pois ele narra os fatos 

segundo suas próprias convicções e conveniências”, entretanto, não há 

provas, nos autos, que sustentem essas alegações. Afirma que os 

documentos que instruem o feito são prova da regularidade das 

operações bancarias realizadas com a empresa tomadora dos recursos, 

mediante garantia consistente em créditos que tinha a receber dos órgãos 

públicos, fruto de relações onde o requerido jamais tomou parte. Frisa, 

também, que as operações bancarias realizadas foram objeto de 

específica e ampla análise e fiscalização pelo Banco Central do Brasil, 

onde se concluiu pela inexistência de qualquer fraude, anomalia ou 

irregularidade. Salienta que o requerente usa sua narrativa como se prova 

fosse, sem deixar demonstrada a existência de dolo ou ao menos culpa do 

agente e, neste contexto, tornar indisponível o patrimônio do requerido é 

extremamente danoso e acarreta efeitos e prejuízos de elevada monta e 

difícil reparação, pois fere diretamente a sua moral, integridade e conceito 

no meio social, assim como negócios empresariais, inclusive, a 

negociação envolvendo a venda do banco. Repisa sobre a inexistência de 

prova quanto a qualquer conduta dolosa ou culposa do requerido 

intentada à prática de ato de improbidade, que tenha ocasionado dano ao 

erário ou enriquecimento ilícito. Reiterou os pedidos de sua exclusão do 

polo passivo, por ser parte ilegítima ou a revogação da medida de 

indisponibilidade de seus bens, obrigando-se, formalmente, a manter “em 

seu patrimônio bens e ativos, livres e desembaraçados de ônus, para que 

possam, no futuro, se constatada qualquer concreta prova de sua 

pessoal responsabilidade reconhecida por sentença, ressarcir os 

comprovados danos causados ao erário, no limite de sua participação, 

pena de responder por fraude processual e crime de ocultação de 

patrimônio, desde já confessados”. É o relato do necessário. Decido. No 

caso em comento, a questão da ilegitimidade ativa sustentada pelo 

requerido não pode ser apreciada neste momento processual, pois 

demanda dilação probatória, isto porque, segundo a teoria da asserção ou 

da apresentação, adotada pelo direito pátrio, o interesse processual e a 

legitimidade das partes definem-se da narrativa formulada na inicial, 

partindo-se do pressuposto que são verdadeiras, não da análise do mérito 

da demanda. Desse modo, é de todo descabido aprofundar, neste 

momento processual, o exame de argumentos que estão intrinsecamente 

ligados à existência de dolo ou culpa ou mesmo a negativa de autoria. No 

mesmo sentido é a decisão da relatora do agravo de instrumento n.º 

1015424-24.2019.8.11.0000, interposto pelo requerido, também com a 

pretensão de ser excluído do polo passivo da ação. Veja-se: “Em que 

pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra, a priori, elementos 

capazes de afastar, em sede de cognição sumária, a responsabilidade do 

Agravante na prática das condutas ímprobas descritas, porquanto, seria 

necessário aprofundar-me no mérito da causa, verificar a existência de 

provas contumazes, robustas o suficiente, que fossem capazes de 

afastar qualquer relação do Agravante com a situação exposta. Não é o 

caso, pois neste momento processual a análise do contexto 

fático-probatório é perfunctória. Ademais, na época em que os fatos 

narrados pelo Ministério Público aconteceram, o Agravante era Presidente 

do BICBANCO, instituição financeira que recebeu valores oriundos do 

Governo e da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o que 

demonstra sua responsabilidade de gerência superior, ao contrário do que 

alega, e o vincula sim aos fatos. Mas, reforço que a conclusão aqui 

expressa vem de uma análise superficial do que consta apresentado, pois 

é o que cabe nesse momento processual. No que se refere à alegação de 

que não consta nos autos determinação de desconsideração da 

personalidade jurídica da Instituição Financeira, o que inviabiliza atingir os 

bens do Agravante que era seu acionista, não deve prosperar, porque o 

Agravante não figura no caso como representante do BICBANCO, mas 

como réu na ação civil pública, ou seja, seus bens foram atingidos, porque 

apontado como autor dos atos de improbidade administrativa expostos na 

ação.” Em relação a medida cautelar de indisponibilidade de bens, 

verifica-se, pelo que consta da inicial, que o suposto envolvimento do 

requerido José Bezerra de Menezes nos atos de improbidade decorre das 

informações prestadas, durante a instrução do inquérito civil, pelo também 

requerido Luis Carlos Cuzziol, que a época dos fatos, era superintendente 

do BICBANCO, em Cuiabá. Consta expressamente na inicial: “No caso em 

apreço, na Instituição financeira, conforme depoimento de CUZZIOL, o 

principal responsável pela assunção do compromisso ilegal pela ALMT foi 

o Réu JOSÉ BEZERRA MENEZES, que ciente da forma irregular com que 

os empréstimos seriam pagos pelo poder público, sem obediência às 

normais de liquidação de despesas, não titubeou em conceder autorização 

aos seus subalternos para que firmassem os contratos com grande 

agilidade (...)”. O representante do Ministério Público fez consignar, 

também: “Não se pode olvidar também que milita em favor de LUIS 

CARLOS CUZZIOL a sua total disposição em colaborar com as 

investigações, cuja cooperação deve ser levada em consideração pelo 

Poder Judiciário no momento da imposição da respectiva penalidade 

prevista na Lei 8.429/92, levando-se em conta que as sanções previstas 

no artigo 12, daquele estatuto legal, devem ser fixadas de acordo com o 

princípio da razoabilidade e proporcionalidade, desnecessitando-se de 

aplicação de todas elas simultaneamente.” A narrativa da dinâmica dos 

fatos também tem fundamento nas declarações prestadas pelo requerido 

Silval da Cunha Barbosa, em sede de colaboração premiada. Sem adentrar 

em pormenores do acordo de colaboração premiada, cuja eficácia 

somente poderá ser constatada ao final do processo, bem como das 

declarações de outros requeridos que fundamentam a pretensão deduzida 

na inicial, as quais, para validade, deverão ser comprovadas em juízo, sob 

o crivo do contraditório, e estar em harmonia com as demais provas, 

tem-se que a medida de indisponibilidade de bens baseada apenas nestes 

elementos mostra-se desproporcional. O requerido, em razão do prejuízo 

que vem enfrentando em seus negócios, após o ajuizamento desta ação e 

a indisponibilidade de seus bens, inclusive, referente a venda do 

BICBANCO, se comprometeu a manter em seu patrimônio bens livres e 

desembaraçados suficientes para a ressarcir eventuais danos, caso seja 

condenado, sob pena de “responder por fraude processual e crime de 

ocultação de patrimônio, desde já confessados”. O instrumento 

procuratório juntado aos autos no id. 24475961 confere aos patronos do 

requerido José Bezerra de Menezes os mais amplos poderes, inclusive, 

de confissão. Desta forma, considerando os argumentos expostos pelo 

requerido, que devem ser presumidos de boa-fé, assim como os do 

requerente e, ainda, a desproporcionalidade da medida cautelar em face 

dos indícios probatórios relacionados ao requerido José Bezerra 

Menezes, acolho parcialmente o pedido constante na petição id. 

1035898-87.2019.8.11.0041, apenas para revogar a ordem de 

indisponibilidade de bens, sem prejuízo de nova análise da necessidade da 

medida durante o trâmite processual. Intime-se o requerido, por seu 

patrono, a indicar a conta bancária, para onde o valor indisponibilizado 

deve ser transferido e, após, expeça-se o alvará judicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010804-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT16095-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)
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PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1010804-06.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Wilsimara Almeida Barreto Camacho em desfavor 

do Estado de Mato Grosso. Analisando os autos, verifico que a presente 

ação foi distribuída equivocadamente para este Juízo, inclusive, a própria 

petição inicial está endereçada para a Vara Cível desta Comarca de 

Cuiabá, muito embora, no polo passivo, figure uma pessoa jurídica de 

direito público interno. A Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 

40, que a distribuição da petição inicial e o correto cadastramento do feito 

são de responsabilidade daquele que tem capacidade postulatória. 

Veja-se: “Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da 

classe processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça. § 1º Previamente ao cadastro dos polos ativo e passivo, o 

advogado deverá se certificar da inexistência de cadastro da parte no 

sistema, de modo a evitar a multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A 

distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Invariavelmente, quando qualquer item do cadastro do processo é 

preenchido de forma equivocada, os autos são encaminhados pelo 

sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi indicado no 

endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, não 

caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, pois 

decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1073666 Nr: 56934-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOELMA PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:9398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÂNNIA LAÍS MARQUES 

FERRAZ - OAB:18507, NELSON FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

11.065-A

 Vistos etc.

Defiro em parte o pedido juntado na ref. 84.

Proceda-se a conversão do feito para cumprimento de sentença.

A sentença proferida na ref. 70, condenou a requerida a “construir 

elevador ou rampa de acesso ou outro meio de acessibilidade disponível, 

para que as pessoas com deficiência tenha total acesso ao prédio, 

adequando-o às normas legais de acessibilidade, segundo as 

especificações da ABNT, no prazo de noventa (90) dias, sob pena de 

multa, que fixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso, 

até o valor de R$1.000.000,00 (Um milhão de reais).”

A sentença transitou em julgado em 12/02/2020, sem interposição de 

recurso, conforme certificado na ref. 80.

 Desta forma, o título judicial ainda não é exigível, pois, somente a partir do 

trânsito em julgado é que passa transcorrer o prazo estabelecido na 

sentença de noventa (90) dias, para que a requerida proceda as 

adequações pertinentes acerca da acessibilidade do prédio onde 

desenvolve suas atividades, comprovando nos autos.

Assim, aguarde-se na secretaria da Vara, pelo prazo de noventa (90) 

dias, contados do trânsito em julgado da sentença, para que a requerida 

comprove o seu cumprimento.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 962415 Nr: 5879-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

DOM AQUINO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL, 

WHADY LACERDA, INSTITUTO LIONS DA VISÃO, JAIR LOPES MARTINS, 

ADVOCRATA & MERCATTO IND. E COM. DE PRODUTOS ÓPTICOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040, Roberto Aparecido Turin - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, DANIELLE BARBOSA SOARES - OAB:OAB/MT 

15.365-0, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - OAB:15.356/MT, IVAN 

SCHNEIDER - OAB:15.345/MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - 

OAB:3.933/MT, KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARÃES - 

OAB:15.620/O, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, 

REJANE MARA CASTIGLIONI ALVES SCARAVELLI - OAB:5.363/MT, 

RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/O, Seonir Antônio Jorge - 

OAB:23002 MT, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - 

OAB:18499/O

 Vistos etc.

Defiro o pedido juntado na ref. 401, entretanto, condiciono a intimação da 

testemunha por meio de mandado à juntada de informação, no prazo de 

dez (10) dias, em relação ao endereço completo, com indicação do 

número do imóvel, se comercial ou residencial, nome do condomínio e 

número do apartamento, se for o caso, uma vez que na petição 

mencionada consta apenas que o “Sr. Paulo Cezar Bocardi que poderá 

ser localizado na Av. Tancredo de A. Neves – Jardim Petrópolis, Cuiabá - 

MT, 78070-000”.

O requerido deverá, também, no mesmo prazo, recolher o valor da 

diligencia para o cumprimento do mandado, tudo sob pena de desistencia 

tácita.

Indefiro o pedido juntado na ref. 406 para arquivamento do processo, pois 

o feito deve cumprir seu trâmite regular e a instrução probatória sequer se 

encerrou.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1105531 Nr: 12768-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON AKERLEY DA SILVA - 

PROCURADOR - OAB:8.930/MT, AMANDA VIANA DE VASCONCELOS 

SOARES - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5.959/MT, KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS 

POMPERMAYER - OAB:15965, LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10.579/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 Vistos etc.(...) É possível constatar, ainda, que na proposta, os serviços 

não foram descritos de forma detalhada, tampouco foi indicada sua efetiva 

imprescindibilidade, complexidade e dificuldades. Também, não há 

indicação e parâmetro oficial acerca do valor unitário da hora técnica de 

cada profissional indicado, e as despesas com pessoas não foram 

detalhadas, assim como as despesas com ordem material, custos de 

documentos e transportes, entre outros gastos, de forma individualizada.A 

ausência dessas informações impede que seja justificado o arbitramento 

dos honorários no valor indicado pelo perito, bem como averiguar sua 

conformidade com os valores estabelecidos como referencia pelo órgão 

de fiscalização competente. Desta forma, acolho a manifestação do 

requerido e determino que o perito seja intimado para, no prazo de quinze 

(15) dias, apresentar o plano de trabalho para a realização da pericia, com 

a indicação da quantidade de profissionais e de horas técnicas 

necessárias para o desenvolvimento do trabalho, de forma individualizada, 

inclusive, eventuais custos com materiais, podendo, caso queira, 

apresentar contraproposta de honorários. Havendo manifestação do 

perito, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de quinze (15) 

dias.Se decorrido o prazo sem manifestação do perito, certifique-se e 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1119566 Nr: 18554-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A sentença extintiva proferida na ref. 04 foi parcialmente reformada, 

apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé e nas custas e 

despesas processuais.

Desta forma, não havendo nenhuma condenação a ser executada, 

procedam-se as anotações necessárias e, não havendo pendências, 

arquivem-se os autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 372893 Nr: 9616-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER OKDE, JOSÉ GERALDO RIVA, 

GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA 

- OAB:5.768/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 (...). Todas as demais alegações dos requeridos, principalmente acerca 

da ausência de provas quanto à prática dos atos de improbidade não 

configuram matéria preliminar, e sim questão de mérito, que será analisada 

após a devida instrução processual.As partes são legítimas, estão 

devidamente representadas e munidas de interesse processual. Não há 

irregularidades ou nulidades a serem corrigidas, tampouco outras 

questões a serem decididas nesse momento processual. Não sendo 

possível o julgamento do processo no estado em que se encontra, 

declaro-o saneado.Como questão relevante de fato a ser comprovada 

neste processo está o desvio de recursos públicos mediante fraude em 

licitação, que culminou na contratação da empresa “fantasma” L.L Kaiser 

Gráfica, e a emissão e pagamento de quarenta e um (41) cheques 

emitidos pela Assembleia Legislativa em favor da referida empresa por 

produtos e/ou serviços que nunca foram entregues e/ou prestados.Como 

fato relevante de direito, está à comprovação ou não se as condutas dos 

requeridos violaram as disposições da Lei n.º 8.666/90, concorrendo para 

a realização de pagamentos indevidos à empresa requerida, causando 

dano ao erario, bem como se configuraram ato doloso de improbidade 

administrativa, nos termos da Lei n.º 8.429/92, embora prescritas as 

sanções específicas.A priori, o ônus da prova é do Ministério Público 

quanto aos fatos articulados na inicial. Não foram alegados outros fatos 

modificativos ou impeditivos da pretensão ministerial deduzida na 

exordial.Admite-se, para a comprovação das questões suscitadas, a 

produção de prova oral e documental, sem prejuízo de outras provas que 

venham a ser requeridas de forma justificada e tempestiva.Assim, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público para, no prazo de quinze (15) 

dias, indicar as provas que pretende produzir e, após, intimem-se os 

requeridos, por seus patronos, para a mesma finalidade e no mesmo 

prazo, que será comum. Atendidas todas as providências ou decorrido o 

prazo, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 309399 Nr: 17426-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, PAULO ROBERTO DA 

COSTA, GERALDO LAURO, HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, ELIAS MATTAR ASSAD - OAB:9857/PR, 

FLÁVIO W. LINS - OAB:31.832 /PR, IURI DO LAGO NOGUEIRA 

CAVALCANTE REIS - OAB:35075, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011

 Diante do exposto, ausentes as hipóteses de rejeição da inicial (Art. 17, 

§8º, da Lei nº 8.429/1992), recebo a petição inicial em todos os seus 

termos e para todos os efeitos legais.Notifique-se o Estado de Mato 

Grosso, por seu Procurador-Geral, para que manifeste, no prazo de cinco 

(05) dias, se há interesse em integrar a lide, na qualidade de litisconsorte 

ativo.Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 289373 Nr: 9890-13.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA, NASSER 

OKDE, JOSÉ GERALDO RIVA, JOEL QUIRINO PEREIRA, GERALDO LAURO, 
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JOSÉ QUIRINO PEREIRA, HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA 

- OAB:5.768/MT, Alexandre de Sandro Nery Ferreira - OAB:5768/MT, 

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, JORGE AURÉLIO 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT, 

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 (...).No caso, como a instrução processual sequer foi iniciada, nenhuma 

testemunha foi ouvida, de modo que inexiste qualquer declaração 

divergente a ser esclarecida.Intime-se o requerido Humberto Bosaipo, por 

intermédio de seu advogado para que informe no prazo de dez (10) dias, 

qual é a Vara em que tramita o processo que deseja utilizar de prova 

emprestada, bem como o número deste.Com a indicação da Vara e do 

número do processo, intimem-se as partes para manifestar, no prazo de 

quinze (15) dias, se concordam na utilização, neste processo, dos 

interrogatórios e depoimentos de testemunhas arroladas e que foram 

ouvidas na esfera penal, conforme requerido pelo requerido Humberto 

Bosaipo às fls. 2.021.Defiro a produção da prova testemunhal pleiteada 

pelas partes.Designo o dia 14/05/2020, às 14h30min, para oitiva das 

testemunhas tempestivamente arroladas.Intimem-se as testemunhas 

arroladas pelo requerente, consignando as advertências legais. 

Observe-se o disposto no art. 455, §4º, III, do CPC, em relação as 

testemunhas que são servidores públicos.As testemunhas que não 

residem nesta Comarca serão ouvidas por meio de carta precatória, com 

prazo de sessenta (60) dias.Por economia processual e objetivando a 

adequação da pauta de audiência, bem como eventual contradita, os 

requeridos Geraldo Lauro e Guilherme da Costa Garcia deverão 

apresentar seus róis de testemunhas, no prazo de dez (10) dias sob pena 

de preclusão. A defesa dos requeridos deverá cumprir o disposto no art. 

455, §§1º e 2º do CPC em relação a intimação das testemunhas que 

arrolaram, sob pena de desistência da inquirição da testemunha (§3º, art. 

455, CPC). Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 235489 Nr: 4630-86.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, JOSÉ GERALDO 

RIVA, GUILHERME DA COSTA GARCIA, CRISTIANO GUERINO VOLPATO, 

JOEL QUIRINO PEREIRA, GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, 

HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, FELIPE MAIA BROETO - OAB:23.948, 

FERNANDO CESAR FARIA - OAB:OAB/MT 27469, JANAINA RUBINA 

PEDRO PASSARE - OAB:14.499/MT, LEILA VIANA LOPES - 

OAB:6307-B, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, PAULO CÉSAR 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.659, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:OABMT 

15714, VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927

 Diante do exposto, considerando o disposto nos arts. 369, 370 e 371, do 

CPC, bem como em observância ao princípio da celeridade processual, e 

que os depoimentos do requerido e das testemunhas foram colhidos 

perante o Juízo Criminal respeitando o contraditório e a ampla defesa e 

ainda, a ausência de motivação plausível a justificar a não utilização da 

prova emprestada, defiro o requerimento ministerial para utilizar os 

depoimentos do requerido José Geraldo Riva e das testemunhas indicadas 

às fls.2.626/2.628, como prova emprestada nestes autos.Oficie-se ao 

Juízo da 7ª Vara Criminal desta Comarca, solicitando que seja autorizado o 

compartilhamento das provas produzidas nos autos da ação penal nº 

12284-19.2009.811.0042, código 145113, para esta ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa, encaminhando-se 

a este Juízo cópia dos depoimentos prestados pelo requerido José 

Geraldo Riva e das testemunhas Kátia Maria Aprá, Nilson Roberto Teixeira 

e Romildo Rosa Nascimento.Designo o dia 19/05/2020, às 14h30min., para 

a realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelo representante do Ministério Público, com as 

advertencias legais.Observe-se o disposto no artigo 455, § 4º, inciso III, do 

CPC, em relação as testemunhas que foram qualificadas como servidores 

públicos.Intime-se a defesa do requerido Geraldo Lauro a informar, no 

prazo de dez (10) dias, em qual setor ou departamento da ALMT as 

testemunhas que arrolou podem ser localizadas, para a devida 

requisição.As testemunhas arroladas pelos requeridos Guilherme da 

Costa e José Geraldo Riva, deverão ser intimadas na forma do art. 455, §

§1º, 2º e 3º, do CPC, sob pena de desistência tácita. Intimem-se os 

requeridos, por seus patronos, via DJE, bem como cientifique-se o 

representante do Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 236151 Nr: 5200-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, JOEL QUIRINO PEREIRA, GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA, HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:OAB/SP 314946, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5.768/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, DANIEL 

AMANCIO DUARTE - OAB:OAB/DF 1599/E, FELIPE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:OAB/DF 14065/E, FELIPE NOBREGA ROCHA - 

OAB:OAB/SP 286.551, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016/SP, 

HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - OAB:11113/E, IURI DO LAGO 

NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - OAB:35075/DF, JOÃO VICTOR 

TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, KAIO MARCELLUS DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:35.080/DF, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36.082/DF, 

LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - OAB:38.651/SP, MARIA REGINA 

BENEVIDES DIAS - OAB:39.688/DF, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT, REBECA NUNES RAMOS TREZZA - OAB:OAB/DF 

14066/E, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/O

 (...). Não sendo possível o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, declaro-o saneado.Como questão relevante de fato a ser 

comprovada neste processo está o desvio de recursos públicos mediante 

fraude em licitação, que culminou na contratação de empresa “fantasma” 

Marcos Antonio de Lima – Artes Gráficas, e a emissão e pagamento de 

cheques da Assembleia Legislativa à empresa por produtos e/ou serviços 

que nunca foram entregues e/ou prestados.Como fato relevante de direito, 

está a comprovação ou não se as condutas dos requeridos violaram as 

disposições da lei 8.666/90 e configuraram ato de improbidade 

administrativa (Lei 8.429/92).A priori, o ônus da prova é do Ministério 

Público quanto aos fatos articulados na inicial. Não foram alegados outros 

fatos modificativos ou impeditivos da pretensão ministerial deduzida na 

exordial.Admite-se, para a comprovação das questões suscitadas, a 

produção de prova oral e documental, sem prejuízo de outras provas que 

venham a ser requeridas de forma justificada e tempestiva.Assim, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público para, no prazo de quinze (15) 

dias, indicar, precisamente, as provas que pretende produzir, justificando 

sua pertinência e necessidade para a prova dos fatos e, após, 
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encaminhem-se os autos em carga a Procuradoria Geral do Estado para 

igualmente indicar das provas que pretendem produzir.Após, com o 

retorno dos autos da PGE-MT, intimem-se os requeridos, por seus 

patronos, para a mesma finalidade e no mesmo prazo, que será comum. 

Se houver interesse na prova oral, considerando a pluralidade de 

requeridos e patronos, para melhor organizar a pauta de audiências deste 

Juízo, o rol de testemunhas deverá ser apresentado nessa oportunidade. 

Se houver servidor público a ser ouvido, deverá ser indicado, 

precisamente, qual órgão e setor que está vinculado e exerce suas 

atividades, para viabilizar a requisição. Desentranhe-se a certidão de fls. 

1.251, uma vez que não se refere a este processo.Atendidas todas as 

providências ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 251303 Nr: 17880-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NO, JGR, GDCG, JQP, JB, GL, JQP, HMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA, CÉLIO JOUBERT FURIO - OAB:PROM.DE 

JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 (...). Assim, por verificar que o requerido Nasser Okde não faz jus a 

usufruir da benesse assistencial da justiça gratuita, indefiro o pedido de 

justiça gratuita.Considerando a natureza dos documentos juntados às fls. 

2.275/3.222, este processo deve tramitar sob segredo de justiça. 

Procedam-se as anotações necessárias e a devida identificação dos 

autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 251303 Nr: 17880-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NO, JGR, GDCG, JQP, JB, GL, JQP, HMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA, CÉLIO JOUBERT FURIO - OAB:PROM.DE 

JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 (...). Não sendo possível o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, declaro-o saneado.Como questão relevante de fato a ser 

comprovada neste processo está o desvio de recursos públicos mediante 

fraude em licitação, que culminou na contratação de empresa “fantasma” 

Beatriz Magalhães da Silva - ME, e a emissão e pagamento de cheques da 

Assembleia Legislativa à empresa por produtos e/ou serviços que nunca 

foram entregues e/ou prestados.Como fato relevante de direito, está à 

comprovação ou não se as condutas dos requeridos violaram as 

disposições da lei 8.666/90 e configuraram ato de improbidade 

administrativa (Lei 8.429/92).A priori, o ônus da prova é do Ministério 

Público quanto aos fatos articulados na inicial. Não foram alegados outros 

fatos modificativos ou impeditivos da pretensão ministerial deduzida na 

exordial.Admite-se, para a comprovação das questões suscitadas, a 

produção de prova oral e documental, sem prejuízo de outras provas que 

venham a ser requeridas de forma justificada e tempestiva.Assim, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público para, no prazo de quinze (15) 

dias, indicar, precisamente, as provas que pretende produzir, 

justificando-as quanto a pertinência e necessidade e, após, intimem-se os 

requeridos, por seus patronos, para a mesma finalidade e no mesmo 

prazo, que será comum. Se houver interesse na prova oral, considerando 

a pluralidade de requeridos e patronos, para melhor organizar a pauta de 

audiências deste Juízo, o rol de testemunhas deverá ser apresentado 

nessa oportunidade. Se houver servidor público a ser ouvido, deverá ser 

indicado, precisamente, qual órgão e setor que está vinculado e exerce 

suas atividades, para viabilizar a requisição. Atendidas todas as 

p rov idênc ias  ou  deco r r i do  o  p razo ,  ce r t i f i que -se  e 

conclusos.Considerando a natureza dos documentos juntados às fls. 

2.275/3.222, este processo deve tramitar sob segredo de justiça. 

Procedam-se as anotações necessárias e a devida identificação dos 

autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 265794 Nr: 23648-93.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO RIBEIRINHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA BRANDÃO 

CANÇADO - OAB:14.488/MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Vistos etc.

Designo o dia 20/05/2020, às 14h30min., para a realização da audiência de 

instrução e julgamento.

As testemunhas arroladas pelo requerido deverão ser intimadas na forma 

do art. 455, §§1º, 2º e 3º, do CPC, sob pena de desistência tácita.

 Intime-se o requerido, por seus patronos, via DJE, bem como 

cientifique-se o representante do Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 113033 Nr: 27444-97.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE AUREA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CONDOMINAL AUTONOMA 

LTDA - COAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX CAMPOS MARTINS - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:5764/MT

 Diante do exposto, com fulcro nos artigos 53, III, alínea “a” e artigo 64, 

ambos do CPC, declaro este juízo incompetente para processar a presente 

ação, devendo os autos ser encaminhados ao Cartório Distribuidor para 

redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública da 

C a p i t a l . P r o c e d a m - s e  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 938093 Nr: 53704-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC, EJDS, GCM, PAF, GFDONO, MMCM, AMAG, 

ERFG, RAFG, RCDSG, VFG, TGM, EMDFC, ARMC, AADN, MNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., WAGNER CEZAR FACHONE - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gonzalez Junior - 

OAB:13.945/MT, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - OAB:18.335/MT, 

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - OAB:12026, DARLÃ EBERT 

VARGAS - OAB:92.202/RS, DARLA EBERT VARGAS - 

OAB:OAB/MT20.,010-A, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:OAB/MT 

5300-B, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, FILIPE MAIA BROETO 
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NUNES - OAB:23948/O, ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - 

OAB:19.679-O, JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A, JULIANA 

GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 18.067, LARYSSA TAQUES DE LARA 

PINTO - OAB:17674, LEO CATALA JORGE - OAB:17525/O, MÁRCIO 

SALES DE FREITAS - OAB:7.888/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, MURILLO 

BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, RAFFAELE DOS SANTOS 

CAMARGO - OAB:MT/ 18.227, RAFFAELLE CAMARGO DOS SANTOS - 

OAB:18227-MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, 

RICARDO S. SPINELLI - OAB:15.204/MT, ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8343, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8.927/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão lançada na ref. 336, nomeio a Defensora Pública 

que atua perante esta Vara para promover a defesa do requerido Giovani 

Curvo Muniz (art. 72, II, do CPC).

Intime-se a Defensora desta nomeação, bem como para manifestar, no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1447990 Nr: 539-59.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INTER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA COSTA E FARIA, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:101330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando a inicial, verifico que o embargante indicou, no polo passivo, 

apenas o requerente da ação civil de responsabilidade por ato de 

improbidade administrativa, onde foi decretada a indisponibilidade do bem.

Entretanto, nos termos do art. 677, §4º, do CPC, o proprietário do imóvel, a 

quem aproveita a indisponibilidade, também deve figurar no polo passivo.

Assim, intime-se o embargante a emendar a inicial, no prazo legal, sob 

pena de indeferimento.

 Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 270025 Nr: 2136-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS 

TRANSPORTES URBANOS, MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ROSTIROLLA - 

OAB:6.940/MT, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4893-A/MT

 Vistos.Cuida-se de Ação Civil Pública em fase de Cumprimento de 

Sentença, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

face de Associação Matogrossense de Transportadores Urbanos (MTU) e 

Município de Cuiabá.(...)Pois bem. diante do acordo entabulado entre as 

partes, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

presente feito até 15 de outubro de 2020, prazo suficiente para 

pagamento integral do acordo, nos termos das condições elencadas pelo 

Parquet (vinte parcelas sucessivas) e aceitas pela associação executada. 

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe se houve o integral cumprimento da avença. 

Decorrido o prazo acima indicado, retornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 06 de março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 179047 Nr: 26368-04.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES PORTAL 

DO VALE LTDA., LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, PEDRO 

CORREA FILHO, ANTÔNIO GARCIA OURIVES, WALTER CESAR DE 

MATTOS, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, IVAN PIRES 

MODESTO, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS PIRES, 

ESPÓLIO DE PEDRO CORRÊA FILHO, DILMA IZABEL DUTRA CORREA, 

JAIR DE OLIVEIRA LIMA, FRIGORÍFERO VALE DO GUAPORÉ S/A, 

FRIGORÍFICO GUAPORÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE LTDA, jairo 

carlos de oliveira, PEDRO CORREA NETO, PAULO GUILHERME CORREA, 

PATRICIA CORREA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., CÉLIO JOUBERT FURIO 

- OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 

6173/MT, BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, CIBÉLIA 

MARIA LENTE DE MENEZES - OAB:OAB MT 2.301/A, CLAUDIA 

ANGELICA DE MORAES NAVARRO - OAB:6606, DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT, DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159, FÁBIO 

MAGALHÃES OLIVEIRA - OAB:OAB MT 9.564, GILMAR GONÇALVES 

ROSA - OAB:OABMT/18.662, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607-MT, JOÃO RICARDO TREVIZAN - OAB:5200/MT, JOÃO 

VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6.197/MT, JOEL LUÍS THOMAS BASTOS - 

OAB:122443/SP, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, 

JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6.735/MT, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - 

OAB:4.652/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659, PAULO 

CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9.201/MT, RENATO BISSE CABRAL - OAB:9201/MT, RICARDO 

GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT, RICARDO POMERANC 

MATSUMOTO - OAB:OAB SP 174.042, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:3942/TO, TALITHA 

LAILA RIBEIRO - OAB:14887/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4.754/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464, Ulysses Ribeiro - 

OAB:5464/MT

 Vistos etc.

 Intime-se o requerido Jair de Oliveira Lima, por seu patrono para, no prazo 

de quinze (15) dias, juntar as matrículas atualizadas dos seus imóveis que 

foram indisponibilizados, bem como esclarecer a qual deles se refere a 

declaração ITR juntado à fl. 7.143.

 Oficie-se ao Juízo da Comarca de Cáceres/MT, solicitando a devolução da 

carta precatória (fl. 7.138) devidamente cumprida ou informações sobre o 

seu cumprimento.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1289038 Nr: 4634-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILSON JESUS DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX - CONCRETO DE MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO 

- OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009

 (...)Saliento que os argumentos expostos não se amoldam as hipóteses 

previstas no art. 1.022, do CPC e, para que consiga reformar a decisão 
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proferida, a embargante deve buscar os instrumentos legais plausíveis e 

suficientes para a reapreciação da matéria, na forma pretendida, o que é 

inviável por meio destes embargos. Diante do exposto, não havendo 

quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a 

serem sanados, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, 

permanecendo a sentença embargada como foi publicada. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1290020 Nr: 4920-81.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHIRLEI SOARES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX - CONCRETO DE MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO 

- OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5.031/MT

 (...)Saliento que os argumentos expostos não se amoldam as hipóteses 

previstas no art. 1.022, do CPC e, para que consiga reformar a decisão 

proferida, a embargante deve buscar os instrumentos legais plausíveis e 

suficientes para a reapreciação da matéria, na forma pretendida, o que é 

inviável por meio destes embargos. Diante do exposto, não havendo 

quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a 

serem sanados, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, 

permanecendo a sentença embargada como foi publicada. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 216645 Nr: 25506-96.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DIAS DA SILVA, JEVERSON MISSIAS 

DE OLIVEIRA, SÔNIA MARIA DIAS DA SILVA, MASON COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, CÉLIO JOUBERT FURIO - OAB:PROM.DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO TEIXEIRA NOGUEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 5.905, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

DIEGO RONDON GRACIOSO - OAB:17.259, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, RICARDO S. SPINELLI - OAB:15.204/MT, 

VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927

 Vistos etc.(...)tendo em vista que a quantia bloqueada na conta corrente 

acima mencionada é inferior a quarenta (40) salários mínimos (R$ 

6.006,85), e refere-se a verba de subsídio defiro o pedido para sua 

liberação, com fulcro no art. 833, X, do CPC. A requerida Sônia Maria Dias 

da Silva teve penhorado de suas contas à importância de R$ 3.664,60 

(três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos – fls. 

883), todavia apesar de devidamente intimada por intermédio de seu 

advogado, via DJe nº. 10624, a comprovar que a quantia tornada 

indisponível é impenhorável, esta quedou-se inerte, apesar de ter 

constituído às fls. 892/893 novo patrono.Assim, transfira-se o valor 

penhorado às fls.883, para conta judicial vinculada a este feito.Intimem-se 

os requeridos por intermédio de seus patronos, para que tomem ciência da 

penhora efetivada pelo Sistema Renajud (fls. 874/877), bem como para 

que indiquem, no prazo de dez (10) dias, o local onde os veículos 

penhorados podem ser localizados para posterior avaliação, sob pena de 

ficar caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça, conforme 

previsão contida no artigo 77, IV, do CPC, vejamos:“Artigo 77, IV, do CPC – 

Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo:(...)IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços a sua 

efetivação.”Atualize-se o cadastro de advogados no sistema Apolo ante a 

procuração apresentada às fls. 892/893.Decorrido o prazo, certifique se 

houve resposta.Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 134625 Nr: 19898-88.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ALVANIR CIRINO 

DOS SANTOS, ELIAS PEREIRA DOS SANTOS, IRAHY ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:P. DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027/B-MT, ADRIANA DE SOUZA NEVES - OAB:6.027-B/MT

 “ (...) Vieram os autos conclusos. Decido. Trata-se de cumprimento de 

sentença em face do Estado de Mato Grosso, onde o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, busca o cumprimento da sentença de fls. 

692/698, confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça às fls.796/803, 

referente à obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso no tocante a 

suspensão das aposentadorias especiais concedidas irregularmente pela 

Lei nº. 7.051/98.Pela análise dos autos constata-se que o cumprimento de 

sentença alcançou seu objetivo, pois o Estado de Mato Grosso comprovou 

juntando documentos às fls. 901/907, que realizou a suspensão do 

pagamento das aposentadorias especiais.O artigo 924, inciso II, do CPC, 

que trata das hipóteses de extinção do processo executivo, também 

aplicáveis ao processo em fase de cumprimento de sentença, por sua 

vez, dispõe que: “Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for 

satisfeita.” Diante do exposto, estando cumprida a obrigação e 

considerando a manifestação ministerial, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, na forma do art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, procedam-se as anotações necessárias e, não havendo 

pendências, arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1214593 Nr: 9799-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Nunes de Freitas - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E 

EDITORA LTDA- EPP, ESTADO DE MATO GROSSO, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO NOVAES 

NOGUEIRA - OAB:11366, POLYANA DA CUNHA FLORES - OAB:19795, 

TATIANA CERBINO DA SILVA E SILVA - OAB:OAB MS 18198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Lucas Nunes de Freitas Me 

em face do Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso e da 

Multigráfica Indústria Gáfica e Editora Ltda - EPP, em razão de constrição 

realizada nos autos da Ação Civil Pública n.º 53573-22.2015.811.0041, 

Cód. 1065787.

Intimadas as partes para especificarem as provas, apenas o embargante 

demonstrou interesse na produção de prova (Ref. 78).

 Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o feito não comporta 

julgamento antecipado, haja vista que há divergência entre os documentos 

e os fatos narrados na exordial, vez que a parte embargante sustenta 

haver adquirido o bem em 2015, mas o reconhecimento de assinatura em 

cartório ocorreu em novembro de 2016 (fl. 15), após a constrição, que se 

operou em março do mesmo ano (fl. 16).

Assim sendo, DEFIRO o pedido de prova oral requerido pela parte 

embargante.

EXPEÇA-SE a competente carta precatória ao Juízo de Campo Grande/MS, 

objetivando a inquirição da testemunha José Evandro Ribeiro Mendonça (fl. 

345).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de Março de 2020.
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BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1306031 Nr: 9927-54.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILLIAN CAMPOS COLETA DE SOUZA, ESPÓLIO DE 

VALMEY COLETA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA CONCEIÇÃO ALVES CAMPOS COLETA 

DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626

 Vistos.

Verifica-se dos autos que a requerida Lucia Conceição Alves Campos 

Dantas não foi citada, como determinado no último decisum (fl. 32).

Assim sendo, CITE-SE a referida embargada, advertindo-a que o prazo 

para contestar é de quinze dias úteis, ex vi do, art. 679 do Código de 

Processo Civil.

 Outrossim, considerando que a certidão de fl.33 não faz parte desses 

autos, PROCEDA-SE com o seu desentranhamento.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de Março de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1411122 Nr: 11449-82.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA VARJÃO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, WAGNER FERREIRA DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA VARJÃO ALVES - 

OAB:9790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, § 

4º, do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar a embargante , por meio de seu advogado, para manifestar-se no 

feito no prazo legal, acerca da devolução da carta de citação do requerido 

Wagner Ferreira Vasconcelos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241952 Nr: 10383-24.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL JUMBO LTDA., KANTARO 

MIYAMOTO, HERONIDES ARAÚJO FILHO, CARLOS MARINO SOARES 

SILVA, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, LUIZ CLARO DE MELO, 

WALTER CESAR DE MATTOS, SALOMÃO REIS DE ARRUDA, ÉDSON 

GARCIA DE SIQUEIRA, MOACIR MARQUES CAIRES, AURICÉLIA 

RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BARDUSCO 

SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT, EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12.144/MT, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - OAB:5.819/MT, JOÃO 

BOSCO RIBEIRO BARROS JÚNIOR - OAB:9.607/MT, JOÃO BOSCO 

RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JOMAS FULGENCIO DE 

LIMA JUNIOR - OAB:11785, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT, LAÉRCIO MARQUES CAIRES - OAB:101.702/SP, LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, MÁRCIA ADELHEID NANI - 

OAB:6657/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228, UBIRATAN FARIA COUTINHO - 

OAB:6.760/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a VINICIUS MANOEL OAB/MT 19.532 a devolver em Juízo os 

autos 10383-24.2006.811.0041 - Cód. 241952, no prazo de 24 horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do §4º do art. 

107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 270772 Nr: 2586-60.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO 

- OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 525, § 5º, do CPC, rejeito a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 1.488/1.489.Intime-se o 

requerido, por seu patrono, via DJE, para que no prazo de dez (10) dias 

pague o saldo residual devido, conforme cálculo apresentado pelo 

representante do Ministério Público à fl. 1.505, sob pena de multa 

correspondente a 10% (dez por cento) e prosseguimento dos demais atos 

executórios.Converto em penhora os valores bloqueados via BacenJud (fl. 

1.279), os quais deverão ser vinculados a este feito. Havendo 

manifestação ou decorrido o prazo, certifique e abra-se vista ao 

representante do Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 949403 Nr: 59959-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, ALENCAR SOARES 

FILHO, BLAIRO BORGES MAGGI, EDER DE MORAES DIAS, GERCIO 

MARCELINO MENDONÇA JUNIOR, HUMBERTO MELO BOSAIPO, LEANDRO 

VALOES SOARES, SERGIO RICARDO DE ALMEIDA, SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC., CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:PROCURADOR, CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335/MT, ARY MARTINS COSTA ALCÂNTARA - 

OAB:OAB/DF 46.101, CAROLINE AZEREDO DE LIMA SOUSA - 

OAB:OAB/DF 36.019, DARLA EBERT VARGAS - OAB:OAB/MT20.,010-A, 

DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:OAB/MT 5300-B, FABIAN FEGURI - 

OAB:16.739/MT, FABIO EDUARDO GALVÃO FERREIRA COSTA - 

OAB:OAB/RJ 167.179, FÁBIO MEDINA OSÓRIO - OAB:160107, FILIPE 

MAIA BROETO NUNES - OAB:23948/O, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250016/SP, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, JOSE 

ANTONIO ROSA - OAB:OAB/MT 5.494 ., JOSÉ AUGUSTO RANGEL DE 

ALCKMIN - OAB:OAB/DF 7.118, JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN 

- OAB:OAB/DF 2.977, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - 

OAB:36.082/DF, LEO CATALA JORGE - OAB:17525/O, LUCAS FABER 

DE ALMEIDA ROSA - OAB:38651, LUCIANO ROSA DA SILVA - 

OAB:7860/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, 

RAFAEL PEREIRA CORRÊA - OAB:21342/O, RODRIGO DE BITTENCOURT 
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MUDROVITSCH - OAB:26966/DF, RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE 

ALENCASTRO - OAB:OAB/DF 15.101, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT, VALBER 

DA SILVA MELO - OAB:8.927/MT, VINICIUS MACHADO CALIXTO - 

OAB:DF. 43.752, WASHINGTON LUIS CARVALHO OLIVEIRA - 

OAB:19297/O

 Vistos.

Nesta data, foi compartilhada com este Juízo a “Planilha Elaborada com 

Base nos Anexos Apresentados pelo Colaborador”, contida na Petição nº 

101036/2020-OE-TJ, de relatoria do Des. MARCOS MACHADO, sendo que 

os fatos narrados no presente feito são objeto do “Anexo 16” e possuem 

complementação no “Anexo 58”, consoante páginas 9 e 10 da referida 

planilha.

Desta feita, visando assegurar a efetividade dos Princípios do 

Contraditório e da Ampla Defesa, reputo imperiosa a suspensão dos autos 

e, por conseguinte, o cancelamento da audiência de instrução designada 

para quarta-feira próxima, a fim de que as partes possam tomar 

conhecimento da colaboração firmada pelo requerido José Geraldo Riva, 

relativa à operação “Arca de Noe”, mormente do inteiro teor dos anexos 

supracitados.

Assim sendo, CANCELO a audiência designada para o dia 11.03.2020 às 

14:30 e DETERMINO a suspensão do presente feito até que aporte neste 

Juízo o compartilhamento dos anexos solicitado nos autos de Código 

236634.

Nos tocante às cartas precatórias já expedidas, OFICIE-SE aos Juízos 

Deprecados, solicitando o seu sobrestamento pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de Março de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005015-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTHER ANGELA BANDEIRA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILA BANDEIRA BORBA OAB - 025.476.181-09 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005015-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PAULO SANTANA DE SOUZA 

REU: ESTHER ANGELA BANDEIRA DE SOUZA REPRESENTANTE: LUCILA 

BANDEIRA BORBA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para 

manifestar-se, sobre o interesse no prosseguimento do feito, requerendo 

o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033318-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SONIA ALVES BASTOS MOREIRA (REQUERENTE)

CONCEICAO MARIA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NUNES RONDON (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033318-55.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA, CONCEICAO MARIA 

GARCIA DE OLIVEIRA, SONIA ALVES BASTOS MOREIRA INVENTARIADO: 

MARIA NUNES RONDON Vistos etc. Em atenção ao pedido do id.29986300, 

autorizo que, o inventariante realize a transferência dos valores 

pertencentes à herdeira Sônia, na conta bancária ora descrita, mediante 

comprovação nos autos, em 05 (cinco) dias. Demais custas do processo 

e/ou impostos, ficará sob à responsabilidade de Antônio Dalvo. Outrossim, 

cumpra-se a decisão do id.29161752. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março 

de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1059303-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MAGALHAES DIAS (LITISCONSORTES)

HELIA ALVES DE CARVALHO (INVENTARIANTE)

KARLA CARVALHO MAGALHAES (LITISCONSORTES)

LAURA BEU CARVALHO MAGALHAES (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SANTOS SERRA OAB - MT25068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS MAGALHAES (ESPÓLIO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para preste 

compromisso em 05 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 617, 

parágrafo único, do CPC, conforme determinado na decisão ID. 27536884. 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1042867-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO ETERNO MONTALVAO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA OAB - MT1760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONOR PRADO MACHADO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1042867-21.2019.8.11.0041 INVENTARIANTE: ALUISIO ETERNO 

MONTALVAO INVENTARIADO: LEONOR PRADO MACHADO Vistos etc. 

Defiro o pedido de id 28975839 e, concedo o prazo de 10 (dez) dias, para 

cumprimento integral da decisão de id 26495004. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de março de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029122 Nr: 36370-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSTG, JDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJTG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE CRISTINA 

PREZA DALTRO DOTILÊO, para devolução dos autos nº 

36370-47.2015.811.0041, Protocolo 1029122, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337129 Nr: 7980-14.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICADNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDS, ABML, VDSL, VDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA BEZERRA - OAB:2280 -MT, 

NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE ORTIZ 

GONSALEZ, para devolução dos autos nº 7980-14.2008.811.0041, 

Protocolo 337129, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010010-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. A. (REQUERENTE)

M. E. F. A. (REQUERENTE)

FABIOLA SINGLE FLORIANO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AYRES DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010010-82.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: FABIOLA SINGLE FLORIANO REQUERENTE: M. E. F. A., 

G. F. A. DE CUJUS: LEANDRO AYRES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

Abertura de Inventário, proposta por Maria Eduarda Floriano Ayres e 

Guilherme Floriano Ayres, ambos representados por Fabíola Single 

Floriano, requerendo a partilha dos bens deixados por Leandro Ayres da 

Silva. Compulsando-se os autos, verifica-se que o de cujus faleceu em 

virtude de um acidente automobilístico na BR 010, KM 90 e, residia na 

Comarca de Nobres/MT, conforme certidão de óbito acostada ao id. 

29908954. Diante do exposto e, de acordo com o que dispõe o art. 48 do 

CPC, declino da competência para processar e julgar o presente pedido, 

determinando a imediata remessa dos autos à Comarca de Nobres/MT, e 

distribuição para a vara competente. Procedam-se as baixas e anotações 

legais. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027576-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCELIA BARBOSA DE SOUZA VALENDORF (REQUERENTE)

BENEDITA PEREIRA NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027576-78.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: BENEDITA PEREIRA NERIS, GILCELIA BARBOSA DE SOUZA 

VALENDORF Vistos etc. Trata-se de Ação de Substituição de Curatela 

Consensual, proposta por Benedita Pereira Néris Barbosa de Souza e 

Gilcelia Barbosa de Souza, em face de Zurlene Furton Schimit, todos 

devidamente qualificados nos autos. Frentes às informações constantes 

do relatório psicossocial acostado ao id. 29185081, verifica-se que a 

requerente, Gilcélia, e a interditada mudaram-se para a cidade de 

Inhumas/GO, em 29/01/2020. Sendo assim, de acordo com o que dispõe o 

art. 50 do CPC, as ações em que figura o incapaz, processam-se no foro 

de domicilio de seu representante. Assim, há que se pautar o melhor 

interesse da incapaz. Diante do exposto, declino da competência para 

processar e julgar o presente pedido, determinando a imediata remessa 

dos autos à Comarca de Inhumas/GO, e distribuição para a vara 

competente. Procedam-se as baixas e anotações legais. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009856-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA THEREZINHA AMARAL DE CASTRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT6687-O (ADVOGADO(A))

INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA OAB - 138.682.501-82 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009856-64.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA REQUERENTE: 

FLAVIA THEREZINHA AMARAL DE CASTRO PINTO Vistos etc. Verifica-se 

dos autos que foi decretada a interdição da autora pelo douto Juízo da 5ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, conforme 

documentos acostados ao id. 29874612, no processo de nº 

9118-60.2001.811.0041. Dessa forma, julgada a ação de interdição pelo 

Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões, eventuais 

questões posteriores ao trânsito em julgado, como prestação de contas, 

pedidos de alvará ou substituição/remoção de curador devem ser 

analisadas por ele, que decidiu acerca da interdição, visando assim, 

atender aos interesses do incapaz, os quais devem prevalecer a qualquer 

regra de competência. Aliás, neste sentido: “(...) Uma vez declarada a 

interdição, e nomeado curador, a substituição deve ser examinada pelo 

mesmo juízo, ainda que transitada em julgado a sentença e arquivado o 

processo”. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. 

(Conflito de Competência Nº 70070798210, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 10/11/2016) 

Dessa forma, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar 

a presente ação e declino a competência em favor do Juízo da 5ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008204-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMELA LARISSA DA SILVA BERNARDO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO OAB - 026.233.491-77 

(REPRESENTANTE)

ANGELO RICARDO DA SILVA BERNARDO OAB - 005.670.921-86 

(REPRESENTANTE)

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ADELIA DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008204-12.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: SAMELA LARISSA DA SILVA BERNARDO 

REPRESENTANTE: JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO, 

ANGELO RICARDO DA SILVA BERNARDO DE CUJUS: MARIA ADELIA DA 

SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, em 

15 (quinze) dias, colacionando aos autos, a procuração, bem como, para 

que, qualifique integralmente o convivente supérstite, Hilário, sob pena de 
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indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de março de 

2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1008593-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BRUNA BOHAC DE SOUSA (EXEQUENTE)

A. L. B. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008593-94.2020.8.11.0041. 

EXEQUENTE: A. L. B. D. S., ANDREA BRUNA BOHAC DE SOUSA 

EXECUTADO: ANDRE DA SILVA RODRIGUES Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, para que, emende a inicial, em 15 (quinze) dias, colacionando aos 

autos, o título executivo que homologou o acordo acostado ao id. 

29492798, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 06 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060548-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CRISTINA DE ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT6867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRACY CLARICE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060548-04.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): LUCIENE CRISTINA DE ARRUDA SANTOS REU: MIRACY 

CLARICE DA SILVA Vistos etc. Reitero o disposto no id. 27618098, pelo 

que determino a intimação da parte autora, para que, emende a inicial, em 

5 (cinco) dias, incluindo e qualificando todos os herdeiros do de cujus no 

polo passivo da demanda, tendo em vista que, consta da certidão de óbito 

acostada aos autos que o falecido deixou quatro filhos, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009681-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIRDES MARIANA DA ROSA (REQUERENTE)

LAURIANA MARIANA DA ROSA SANTOS (REQUERENTE)

VANDA BRIGIDA DA SILVA SANTOS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALINO FURTOSO DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009681-70.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: VANDA BRIGIDA DA SILVA SANTOS CUNHA, LAURIANA 

MARIANA DA ROSA SANTOS, ELOIRDES MARIANA DA ROSA ESPÓLIO: 

VITALINO FURTOSO DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte autora, 

para que, emende a inicial, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, a 

certidão de óbito do de cujus, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0007487-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DUQUE (REQUERENTE)

LAURA CRISTINA CONSTANTINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

NAGER RODRIGUES DUQUE (REQUERENTE)

VILMARA RODRIGUES DUQUE COSTA (REQUERENTE)

ERIVALDO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (REQUERENTE)

PHABRICIO CASTRO DUQUE (REQUERENTE)

LARISSA RIBEIRO DUQUE (REQUERENTE)

ERICLEITON ALMEIDA PAIVA (REQUERENTE)

MARIA KLARA RIBEIRO DUQUE (REQUERENTE)

MARILZA RIBEIRO DA SILVA DUQUE (REQUERENTE)

GISELE RODRIGUES DUQUE (REQUERENTE)

GEYSA RODRIGUES DUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CECILIA RODRIGUES DUQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0007487-90.2015.8.11.0041. 

REQUERENTE: GISELE RODRIGUES DUQUE, GEYSA RODRIGUES DUQUE, 

JOSE EDUARDO RODRIGUES DUQUE, LAURA CRISTINA CONSTANTINA 

DE ARRUDA, NAGER RODRIGUES DUQUE, VILMARA RODRIGUES DUQUE 

COSTA, ERIVALDO SANTANA DA COSTA, PHILIPPE DE CASTRO DUQUE, 

PHABRICIO CASTRO DUQUE, LARISSA RIBEIRO DUQUE, ERICLEITON 

ALMEIDA PAIVA, MARIA KLARA RIBEIRO DUQUE, MARILZA RIBEIRO DA 

SILVA DUQUE DE CUJUS: LEILA CECILIA RODRIGUES DUQUE Vistos etc. 

Observa-se que, as últimas declarações não vieram acompanhadas por 

plano de partilha, conforme já determinado no id. 21526647. Nesse 

cenário, intime-se a inventariante, para que, em 05 (cinco) dias, retifique 

as últimas declarações, apresentando o plano de partilha e trazendo aos 

autos a certidão de inexistência de testamento, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados. Após, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002992-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIPE DE FIGUEIREDO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002992-44.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO FELIPE DE FIGUEIREDO NETO REQUERIDO: 

BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO Vistos etc. Atenta às 

peculiaridades da demanda, e em atenção ao pronunciamento Ministerial 

de id. 28790127, com fundamento no art. 751, do CPC, designo o dia 12 de 

maio de 2020 às 14h00min, para a entrevista da curatelanda. Intimem-se 

as partes, para que compareçam à audiência. Ciência ao zeloso Ministério 

Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011835-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO STEFANN LOPES DA CRUZ (REQUERENTE)

TEREZINHA LOPES NOGUEIRA (REQUERENTE)

ALINE ODETE LOPES DA CRUZ (REQUERENTE)

ABGAIL STEFFANI LOPES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE RUFINO DA CRUZ FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011835-95.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: TEREZINHA LOPES NOGUEIRA, JOSEVALDO STEFANN 

LOPES DA CRUZ, ABGAIL STEFFANI LOPES DA CRUZ, ALINE ODETE 

LOPES DA CRUZ DE CUJUS: JOSE RUFINO DA CRUZ FILHO Vistos etc. 

Trata-se de Inventário Negativo, proposto por Terezinha Lopes Nogueira, 

Josevaldo Stefann Lopes da Cruz, Abgail Estefanni Lopes da Cruz e Aline 

Odete da Cruz Santos, visando a inexistência de bens deixados por José 

Rufino da Cruz Filho, devidamente qualificados. Consta dos autos que, o 

de cujus faleceu, aos anos cinquenta e dois anos de idade, em 04 de 

junho de 2018 (id. 18858303), era casado com Terezinha Lopes Nogueira, 

sob o regime da comunhão parcial de bens (id. 18858303), com quem teve 

três filhos, Josevaldo Stefann Lopes da Cruz, Abgail Estefanni Lopes da 

Cruz e Aline Odete da Cruz Santos, todos maiores e capazes. O falecido 

deixou débitos tributários, perante as Fazendas Públicas Estadual e 

Municipal (id. 20018103). A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

19011475, que concedeu a gratuidade processual postulada e determinou 

a busca de bens e valores do espólio, por meio dos sistemas 

conveniados, a qual restou inexistosa. A viúva meeira pugnou por sua 

nomeação como inventariante, para que pudesse pleitear, perante a 

Justiça do Trabalho, as verbas rescisórias do falecido (id. 20017889) A 

certidão negativa de débitos tributários, perante a Fazenda Pública Federal 

consta do id. 20018103. A cópia do termo de audiência, em que consta o 

acordo realizado pelo espólio e a empresa Jean Fonseca Cocola 

EIRELI-ME, na qual esta pagará a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

perante a 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá, consta do id. 26811616. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Conforma esclarecido, o de cujus não 

deixou bens, direitos ou ações sujeitas à inventário. As buscas de bens e 

valores em nome do espólio confirmaram a inexistência de bens desta 

natureza. A adoção do procedimento do inventário negativo, isto é, sem 

bens a declarar, ainda que excepcional e sem específica previsão legal, 

segundo Sebastião Amorim e Euclides de Oliveira é admitida nas seguintes 

hipóteses: “1) acertamento de determinada situação pessoal ou patrimonial 

do viúvo ou de terceiro; 2) a imposição de certas penas com que o Código 

Civil castiga a infração de algumas disposições, entre as quais as 

constantes dos arts. 225, 226, 228, 238, § 1º e 1587”. 3) comprovação 

judicial da inexistência (ou insuficiência) dos bens quando o falecido deixe 

dívidas. O inventário negativo servirá, então, para demonstrar a falta de 

recursos do espólio responder por encargos superiores às forças da 

herança (art. 1.792 do CC). 4) de o falecido deixar apenas obrigações por 

cumprir, como a de outorga de escritura a compromissários compradores 

de imóveis vendidos e quitados anteriormente à abertura da sucessão”. 

Observa-se que, o procedimento judicial serviu de meio para que se 

nomeasse a autora como representante no polo ativo de ação trabalhista, 

buscando-se recebimento dos direitos deixados pelo espólio, o que 

juridicamente possível, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. 

INVENTARIO NEGATIVO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

PRECEDENTES. Embora não previsto expressamente pela lei, o inventário 

negativo, na hipótese de inexistência de bens, é admitido pela doutrina e 

pela praxe forense. Verificado interesse jurídico relevante por parte dos 

herdeiros, deve prosseguir o inventário negativo, com nomeação do 

inventariante, que passará a representar judicialmente os interesses do 

Espólio, culminando com sentença declaratória de inexistência de bens. 

Assim, outro caminho não há senão o desconstituir a sentença, 

determinando o regular prosseguimento do feito. DERAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70044653871, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

22/09/2011). Consigno que, a inventariante realizou um acordo, perante a 

Justiça do Trabalho, acerca das verbas indenizatórias a que fazia jus o 

espólio, sendo desnecessária a expedição de ofício para transferência de 

valores. Ressalto que, em que pese a existência de débitos tributários, 

inexiste informação de bens que lhe garantam o pagamento. Diante do 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o presente INVENTÁRIO NEGATIVO, 

nos termos da inicial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

ressalvando erro ou omissão, bem assim os direitos de terceiros e da 

Fazenda Pública e, via de consequência, julgo extinta a presente ação, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando a transferência de 

eventuais saldos em conta bancária e/ou de FGTS do falecido, para conta 

judicial vinculada aos presentes autos, transferindo-os, caso existentes, 

para a conta a ser informada pelas partes. Após, procedam-se às baixas 

e anotações legais, arquivando-se os presentes autos, independente de 

nova determinação. P.I.C. Cuiabá-MT, 09 de março de 2020 Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0043637-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ROLEDO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIAS FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENE SENA VIDIGAL OAB - MT16402-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0043637-41.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: ANDREA ROLEDO DIAS 

EXECUTADO: JOAO DIAS FILHO Vistos. Em que pese a informação 

aportada por meio do Malote Digital retro, consta no espelho acostado na 

movimentação n. 28963188, os números dos ids de transferência. Ainda 

assim, determino que seja juntado aos autos outro espelho com os dados 

do bloqueio, onde constam os números dos ids de transferência, a fim de 

que seja providenciada a liberação do dinheiro em favor da credora, com a 

maior brevidade possível. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033114-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA GONCALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS JONI DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 05 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO 

VALERIO PROCESSO n. 1033114-74.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

2.921,69 ESPÉCIE: [Alimentos, Alimentos]->CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

SENTENÇA (157) POLO ATIVO: Nome: IEDA GONCALVES DOS SANTOS 

Endereço: RUA 07 DE JANEIRO, 511, - DE 3402 A 5008 - LADO PAR, 

JARDIM LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-390 POLO PASSIVO: Nome: 

LUIS JONI DA SILVA Endereço: RUA ALVES DE OLIVEIRA, 2372, (LOT 

GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-081 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito e regularizar a representação processual, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA 

CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE, digitei. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015421-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. H. D. S. (REQUERENTE)

R. H. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015421-43.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: R. H. S. D. S., NAPOLEAO HENRIQUE DA SILVA 

REQUERIDO: LAIR ANDRÉIA SCHUH Vistos. Ante a certidão constante do 

id. 28007123, redesigno a referida audiência de conciliação para o 

próximo dia 15 de abril de 2020, às 14:00 horas. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1052610-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RITA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE SOUZA BRUNO (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1052610-55.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: NILZA RITA LEITE ESPÓLIO: WILSON DE SOUZA BRUNO 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos dos arts. 98 

e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem, proposta por Nilza Rita 

Leite em face do espólio de Wilson de Souza Bruno, representado por 

seus herdeiros Vera Lúcia Oliveira Bruno, Ana Rita de Oliveira Bruno, Alda 

Regina de Oliveira Bruno, Glaucia Aparecida de Oliveira Bruno Sguarezi, 

Wilson Roberto de Oliveira Bruno, Norma Suely de Oliveira Bruno. Não há a 

necessidade de incluir os herdeiros falecidos no polo passivo, por isso, 

determino a exclusão dos herdeiros falecidos Jorge Luiz de Oliveira Bruno 

e Débora Cristina de Oliveira e seus representantes da relação 

processual. Designo audiência de conciliação, para o dia 15 de abril de 

2020, às 13h30min. Se não houver acordo, os requeridos terão, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Cientifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se Carta Precatória. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010413-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. O. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1010413-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): RACHEL MAYOLINO DE 

OLIVEIRA REU: JOSEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. A demanda 

fora distribuída para esta Vara Judicial, no entanto fora o nobre Juízo da 

5ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, o prolator da decisão que 

homologou o acordo em relação aos alimentos, em ação de n° 

43771-05.2012.811.0041 – cód. 789745, conforme documento constante 

do id. 29913523. Sobre o tema é importante lembrar que, o art. 516, II do 

CPC dispõe: “A execução, fundada em título judicial, processar-se-á 

perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” 

(grifo nosso) Diante do exposto, determino a remessa dos presentes 

autos, ao insigne juízo da 5ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT, 

mediante as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de março 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002875-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. B. J. (REQUERENTE)

S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002875-19.2020.8.11.0041. Vistos. Cuida-se de Ação de Divórcio 

Consensual proposta por Sayonara Lorenzatto Batista e Ruy Barbosa 

Baptista Junior. Verifico que com relação ao pedido de gratuidade 

processual, não consta nos autos a declaração de hipossuficiência do 

autor, e nem sequer a comprovação dos seus rendimentos mensais, para 

justificar a necessidade de tal benefício. Sendo assim, emendem a inicial, 

nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, para que, comprove 

que faz jus ao benefício da justiça gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Com o cumprimento, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal. Após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002875-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. B. J. (REQUERENTE)

S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002875-19.2020.8.11.0041. Vistos. Cuida-se de Ação de Divórcio 

Consensual proposta por Sayonara Lorenzatto Batista e Ruy Barbosa 

Baptista Junior. Verifico que com relação ao pedido de gratuidade 

processual, não consta nos autos a declaração de hipossuficiência do 

autor, e nem sequer a comprovação dos seus rendimentos mensais, para 

justificar a necessidade de tal benefício. Sendo assim, emendem a inicial, 
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nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, para que, comprove 

que faz jus ao benefício da justiça gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Com o cumprimento, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal. Após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003976-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA GOMES DOS SANTOS AMORIM OAB - 908.417.271-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. D. S. N. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1003976-91.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: E. D. S. N. REPRESENTANTE: 

ADELINA GOMES DOS SANTOS AMORIM EXECUTADO: ANTONIO ELIEZIO 

DOS SANTOS NASCIMENTO Vistos. A demanda fora distribuída para esta 

Vara Judicial, no entanto fora o nobre Juízo da 4ª Vara Esp. Família e 

Sucessões de Cuiabá, o prolator da decisão que homologou o acordo em 

relação aos alimentos, em ação de n° 29410-75.2015.811.0041, conforme 

documento constante do id. 28677700. Sobre o tema é importante lembrar 

que, o art. 516, II do CPC dispõe: “A execução, fundada em título judicial, 

processar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro 

grau de jurisdição.” (grifo nosso) Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos, ao insigne juízo da 4ª Vara Esp. Família e Sucessões 

de Cuiabá/MT, mediante as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004472-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANDREA ROLEDO DIAS OAB - 765.168.906-25 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1004472-23.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: C. R. D. EXECUTADO: JOAO 

DIAS FILHO Vistos. A demanda fora distribuída para esta Vara Judicial, no 

entanto fora o nobre Juízo da 2ª Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher, o prolator da decisão que homologou o acordo em 

relação aos alimentos, em ação de n° 13452-80.2014 – cód. 372579 

conforme documento constante do id. 28794894. Sobre o tema é 

importante lembrar que, o art. 516, II do CPC dispõe: “A execução, fundada 

em título judicial, processar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição.” (grifo nosso) Diante do exposto, 

determino a remessa dos presentes autos, ao insigne juízo da 2ª Vara 

Esp. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, 

mediante as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004472-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANDREA ROLEDO DIAS OAB - 765.168.906-25 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1004472-23.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: C. R. D. EXECUTADO: JOAO 

DIAS FILHO Vistos. A demanda fora distribuída para esta Vara Judicial, no 

entanto fora o nobre Juízo da 2ª Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher, o prolator da decisão que homologou o acordo em 

relação aos alimentos, em ação de n° 13452-80.2014 – cód. 372579 

conforme documento constante do id. 28794894. Sobre o tema é 

importante lembrar que, o art. 516, II do CPC dispõe: “A execução, fundada 

em título judicial, processar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição.” (grifo nosso) Diante do exposto, 

determino a remessa dos presentes autos, ao insigne juízo da 2ª Vara 

Esp. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, 

mediante as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1004537-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANA VIEIRA CARRARA OAB - 003.804.391-23 (REPRESENTANTE)

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1004537-18.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: ARIANA VIEIRA 

CARRARA EXECUTADO: ARLINDO DA CRUZ PAVANI Vistos. A demanda 

fora distribuída para esta Vara Judicial, no entanto fora o nobre Juízo da 

3ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, o prolator da decisão que 

fixou os alimentos provisórios, em ação de n° 1030026-28.2018.8.11.0041, 

conforme documento constante do id. 28815248. Sobre o tema é 

importante lembrar que, o art. 516, II do CPC dispõe: “A execução, fundada 

em título judicial, processar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição.” (grifo nosso) Diante do exposto, 

determino a remessa dos presentes autos, ao insigne juízo da 3ª Vara 

Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT, mediante as devidas baixas e 

anotações. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1004537-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANA VIEIRA CARRARA OAB - 003.804.391-23 (REPRESENTANTE)

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1004537-18.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: ARIANA VIEIRA 

CARRARA EXECUTADO: ARLINDO DA CRUZ PAVANI Vistos. A demanda 

fora distribuída para esta Vara Judicial, no entanto fora o nobre Juízo da 

3ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, o prolator da decisão que 

fixou os alimentos provisórios, em ação de n° 1030026-28.2018.8.11.0041, 

conforme documento constante do id. 28815248. Sobre o tema é 

importante lembrar que, o art. 516, II do CPC dispõe: “A execução, fundada 

em título judicial, processar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição.” (grifo nosso) Diante do exposto, 

determino a remessa dos presentes autos, ao insigne juízo da 3ª Vara 

Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT, mediante as devidas baixas e 

anotações. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015122-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERINO TILDES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA VENEGA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015122-66.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): GERINO TILDES DE MORAES RÉU: MAIZA VENEGA DA SILVA 

Vistos. Trata-se de ação em que foi determinada a emenda da petição 
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inicial (id. 19716903), a fim de que fosse colacionado aos autos os 

documentos imprescindíveis para o processamento da ação. Vê-se da 

certidão constante do id. 21294841, que tal irregularidade não foi sanada, 

embora o ilustre patrono da parte autora tenha sido devidamente intimado. 

É o breve relatório. D E C I D O. A ausência de manifestação, conforme 

certidão de decurso de prazo (id. 21294841), impõe a extinção do 

processo, independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, do 

Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO SUPRIDA. 

INÉRCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Com efeito, é permitido ao julgador 

extinguir o feito sem resolução de mérito, sempre que verificada alguma 

das hipóteses elencadas no artigo 485 do NCPC. No caso, restou 

evidenciada a ausência de interesse processual do apelante, o qual de 

maneira reiterada deixou de atender aos comandos do Juízo, não 

realizando o pagamento da condução do Oficial de Justiça para viabilizar a 

citação, mesmo intimado na forma do art. 485, parágrafo 1º do CPC, de 

molde que não merece reparos a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu 

a execução, com fulcro no art. 924, incido I do CPC. RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082044405, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso 

Brancher, Julgado em: 14-08-2019) Em face do exposto, com fundamento 

parágrafo único do art. 320, do art. 321 e art. 330, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 

485, inciso I, do mesmo Código, DECLARO extinto o processo sem 

resolução de mérito. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 

Dê-se ciência ao nobre Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

03 de outubro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015122-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERINO TILDES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA VENEGA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015122-66.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): GERINO TILDES DE MORAES RÉU: MAIZA VENEGA DA SILVA 

Vistos. Trata-se de ação em que foi determinada a emenda da petição 

inicial (id. 19716903), a fim de que fosse colacionado aos autos os 

documentos imprescindíveis para o processamento da ação. Vê-se da 

certidão constante do id. 21294841, que tal irregularidade não foi sanada, 

embora o ilustre patrono da parte autora tenha sido devidamente intimado. 

É o breve relatório. D E C I D O. A ausência de manifestação, conforme 

certidão de decurso de prazo (id. 21294841), impõe a extinção do 

processo, independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, do 

Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO SUPRIDA. 

INÉRCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Com efeito, é permitido ao julgador 

extinguir o feito sem resolução de mérito, sempre que verificada alguma 

das hipóteses elencadas no artigo 485 do NCPC. No caso, restou 

evidenciada a ausência de interesse processual do apelante, o qual de 

maneira reiterada deixou de atender aos comandos do Juízo, não 

realizando o pagamento da condução do Oficial de Justiça para viabilizar a 

citação, mesmo intimado na forma do art. 485, parágrafo 1º do CPC, de 

molde que não merece reparos a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu 

a execução, com fulcro no art. 924, incido I do CPC. RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082044405, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso 

Brancher, Julgado em: 14-08-2019) Em face do exposto, com fundamento 

parágrafo único do art. 320, do art. 321 e art. 330, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 

485, inciso I, do mesmo Código, DECLARO extinto o processo sem 

resolução de mérito. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 

Dê-se ciência ao nobre Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

03 de outubro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1047239-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. S. (REU)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003901-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. B. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRON MOREIRA ROCHA NETO OAB - PR72016 (ADVOGADO(A))

DAN FELIPE ROCHA DRUMMOND AYUB OAB - PR84115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. M. Z. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003901-52.2020.8.11.0041. REQUERENTE: EVANDRO FELIPE BELO 

WARNAVIN REQUERIDO: MAIARA CRISTINA MINEY ZENI Vistos. Recebo 

os autos na forma posta em juízo. Trata-se de Ação de Regulamentação 

de Guarda proposta por Evandro Felipe Belo Warnavin em face de Maiara 

Cristina Miney Zeni. Considerando que até a presente data, não houve a 

regular citação/intimação da requerida, cite-se, para contestar e se 

manifestar a respeito da juntada do termo de acordo de id. 28656807, fls. 

29/32, no prazo de (quinze) dias, por intermédio de advogado, sob pena 

de revelia. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003901-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. B. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRON MOREIRA ROCHA NETO OAB - PR72016 (ADVOGADO(A))

DAN FELIPE ROCHA DRUMMOND AYUB OAB - PR84115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. M. Z. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003901-52.2020.8.11.0041. REQUERENTE: EVANDRO FELIPE BELO 

WARNAVIN REQUERIDO: MAIARA CRISTINA MINEY ZENI Vistos. Recebo 

os autos na forma posta em juízo. Trata-se de Ação de Regulamentação 

de Guarda proposta por Evandro Felipe Belo Warnavin em face de Maiara 

Cristina Miney Zeni. Considerando que até a presente data, não houve a 

regular citação/intimação da requerida, cite-se, para contestar e se 

manifestar a respeito da juntada do termo de acordo de id. 28656807, fls. 

29/32, no prazo de (quinze) dias, por intermédio de advogado, sob pena 

de revelia. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004467-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

ANDREA ROLEDO DIAS OAB - 765.168.906-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004467-98.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: C. R. D. REPRESENTANTE: 

ANDREA ROLEDO DIAS EXECUTADO: JOAO DIAS FILHO Vistos. Trata-se 
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de Ação de Execução de Alimentos proposto Clara Roledo Dias, 

representada por sua genitora Andréa Roledo, em face do requerido João 

Dias Filho. Ocorre que, antes mesmo do recebimento da inicial, verifico que 

a parte autora pugnou pela desistência do presente feito – id. 28794280. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido da DESISTÊNCIA da ação e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC. Após, com a adoção das formalidades de praxe, 

ARQUIVE-SE o feito. Sem custas e honorários advocatícios, ante a 

gratuidade da justiça, que defiro com fundamento nos arts. 98 e 99, §3º, 

do Código de Processo Civil. P. I. CUMPRA-SE. Às providências. CUIABÁ, 

5 de fevereiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1060407-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1060407-82.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CLEITON ALMEIDA DE JESUS 

REQUERIDO: TAMARES DUARTE DE MORAES Vistos. Trata-se de Ação de 

Guarda Unilateral proposta por Cleiton Almeida de Jesus em face de 

Tamares Duarte de Moraes. Verifico que com relação ao pedido de 

gratuidade processual, não consta nos autos a declaração de 

hipossuficiência do autor, sua qualificação, e nem sequer a comprovação 

dos seus rendimentos mensais, para justificar a necessidade de tal 

benefício. Sendo assim, emendem a inicial, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, para que, comprove que faz jus ao benefício da 

justiça gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1060407-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1060407-82.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CLEITON ALMEIDA DE JESUS 

REQUERIDO: TAMARES DUARTE DE MORAES Vistos. Trata-se de Ação de 

Guarda Unilateral proposta por Cleiton Almeida de Jesus em face de 

Tamares Duarte de Moraes. Verifico que com relação ao pedido de 

gratuidade processual, não consta nos autos a declaração de 

hipossuficiência do autor, sua qualificação, e nem sequer a comprovação 

dos seus rendimentos mensais, para justificar a necessidade de tal 

benefício. Sendo assim, emendem a inicial, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, para que, comprove que faz jus ao benefício da 

justiça gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025058-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA RIBEIRO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT8062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD ARAUJO LUZARDO (EXECUTADO)

 

Vistos. Colha-se o parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

fevereiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007208-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE AMORIM EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GABRYELLE ALVES OAB - MT20878/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DE ALMEIDA MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1007208-48.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS DE AMORIM EVANGELISTA REQUERIDO: CARLA 

DE ALMEIDA MORAES Vistos. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito. Se não atender a este despacho, intime-se, pessoalmente, para 

manifestar em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem 

julgamento de mérito. Se não for encontrada em seu endereço, intime-se 

por edital, para a mesma finalidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 

de fevereiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007208-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE AMORIM EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GABRYELLE ALVES OAB - MT20878/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DE ALMEIDA MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1007208-48.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS DE AMORIM EVANGELISTA REQUERIDO: CARLA 

DE ALMEIDA MORAES Vistos. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito. Se não atender a este despacho, intime-se, pessoalmente, para 

manifestar em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem 

julgamento de mérito. Se não for encontrada em seu endereço, intime-se 

por edital, para a mesma finalidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 

de fevereiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1048114-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER DEL BARCO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES (REU)

JOAO LUCAS DE SOUZA NEVES (REU)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041220-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTEIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI BORGES DA SILVA OAB - MT15125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA YARA COSTA MATOS (REU)

JOSEVAN SILVA LEQUE (REU)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1005743-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SOLANGE MARIANA DA SILVA OAB - 031.839.811-73 (REPRESENTANTE)

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1005743-67.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: A. V. S. S. REPRESENTANTE: 

SOLANGE MARIANA DA SILVA EXECUTADO: FLAVIO SOARES LIMA 

Vistos. A demanda fora distribuída para esta Vara Judicial, no entanto fora 

o nobre Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher de Cuiabá, o prolator da decisão que homologou o acordo em 

relação aos alimentos, em ação de n° 19248-23.2012.811.0042 – cód. 

337910, conforme documento constante do id. 29077971. Sobre o tema é 

importante lembrar que, o art. 516, II do CPC dispõe: “A execução, fundada 

em título judicial, processar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição.” (grifo nosso) Diante do exposto, 

determino a remessa dos presentes autos, ao insigne juízo da 2ª Vara 

Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá /MT, 

mediante as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1005743-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIANA DA SILVA OAB - 031.839.811-73 (REPRESENTANTE)

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1005743-67.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: A. V. S. S. REPRESENTANTE: 

SOLANGE MARIANA DA SILVA EXECUTADO: FLAVIO SOARES LIMA 

Vistos. A demanda fora distribuída para esta Vara Judicial, no entanto fora 

o nobre Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher de Cuiabá, o prolator da decisão que homologou o acordo em 

relação aos alimentos, em ação de n° 19248-23.2012.811.0042 – cód. 

337910, conforme documento constante do id. 29077971. Sobre o tema é 

importante lembrar que, o art. 516, II do CPC dispõe: “A execução, fundada 

em título judicial, processar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição.” (grifo nosso) Diante do exposto, 

determino a remessa dos presentes autos, ao insigne juízo da 2ª Vara 

Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá /MT, 

mediante as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036954-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA FRANZ CORDEIRO GOGOLIN OAB - MT24358/O 

(ADVOGADO(A))

JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR OAB - MT23610/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Despacho proferido em audiência. Termo em anexo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1042639-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. O. (REU)

L. D. S. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT16611-O (ADVOGADO(A))

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036954-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA FRANZ CORDEIRO GOGOLIN OAB - MT24358/O 

(ADVOGADO(A))

JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR OAB - MT23610/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de arquivamento, nos Termos do art. 1.282 da 

CNGC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036311-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Despacho proferido em audiência. Termo em anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042014-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOGEMAR ALONSO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEUZA CANDIDO CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1042014-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: DOGEMAR ALONSO CORREA 

EXECUTADO: MARILEUZA CANDIDO CORREA Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 20946826, bem como que, a composição deve ser 

incentivada a qualquer tempo, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 23 de abril de 2020 às 14h00min. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042014-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOGEMAR ALONSO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEUZA CANDIDO CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1042014-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: DOGEMAR ALONSO CORREA 

EXECUTADO: MARILEUZA CANDIDO CORREA Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 20946826, bem como que, a composição deve ser 

incentivada a qualquer tempo, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 23 de abril de 2020 às 14h00min. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025393-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. M. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. F. (REU)

J. C. M. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1025393-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ELAINE CRISTINA MAGALHAES 

DE OLIVEIRA RÉU: ADRIANE MIRANDA FERREIRA, JOÃO CARLOS 

MAGALHÃES FERREIRA Vistos. Considerando a impossibilidade de 

citação pessoal da requerida no endereço informado nos autos, e ainda, o 

desconhecimento do número do seu CPF para que sejam promovidas 

buscas de seu endereço pelos sistemas eletrônicos, determino sua 

citação por edital. Decorrido o prazo do edital sem apresentação de 

defesa, desde já nomeio como curadora especial à demandada, a nobre 

Defensora Pública que assiste a parte ré, que deverá ser intimada 

pessoalmente do encargo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de fevereiro 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009920-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CRAVOL BARBOSA OAB - PR25043 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009920-79.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA APARECIDA AMORIM 

REU: JOSE ANTONIO DA SILVA Vistos. Justiça gratuita deferida no id. 

6116093. Trata-se de Ação de Alimentos e Regulamentação de Visitas 

proposta por Alexandre Antonio Amorim da Silva e Izabeli Amorim da Silva 

representados por Maria Aparecida Amorim em face de José Antonio da 

Silva. A inicial está acostada no id. 5829044. O requerido apresentou 

contestação no id. 8684864, devidamente impugnada no id. 9326143. A 

alegação de litispendência arguida pelo requerido, foi afastada no id. 

8747855. As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo pólo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há preliminares 

suscitadas, nem aparentes irregularidades a sanar. Nos termos do artigo 

357, II, do Novo Código de Processo Civil, conveniente se faz, para o 

deslinde das questões apostas nos autos, com o início da fase instrutória, 

o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem 

descurar-se de outo meio de prova que se mostre razoável. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 

2020, às 14h30min. As partes deverão comparecer para prestar 

depoimento, acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). A defensoria pública, a parte por ela 

assistida e as suas testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1031974-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB - MT15581-O (ADVOGADO(A))

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523-O (ADVOGADO(A))

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT21520-O (ADVOGADO(A))

Silvano Macedo Galvão OAB - MT4699-O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT3739-O (ADVOGADO(A))

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT20736-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LUIS CESAR OAB - MT4030-O (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MARQUES LEITE OAB - MT11144-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA DE PAULA OAB - MT15000-O (ADVOGADO(A))

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. C. (REQUERIDO)

D. L. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL GONCALO DE OLIVEIRA OAB - 160.329.341-87 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033847-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. C. (EXECUTADO)

E. P. D. S. C. (EXECUTADO)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente, objetivando o cumprimento do despacho lançado no id. 

23043278.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001493-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. S. P. (AUTOR(A))

M. A. G. (TESTEMUNHA)

J. C. D. C. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT12753-O (ADVOGADO(A))

DAVI FERREIRA DE PAULA OAB - MT19193/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. M. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO AYRES DA SILVA OAB - MT23869/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001493-59.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): IVAN MAIR DA SILVA PONTES TESTEMUNHA: JACILDO 

CESAR DA CONCEICAO, MARIA AUXILIADORA GONCALVES REU: IGOR 

DE MOURA PONTES SEGUE EM ANEXO TERMO DE AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001493-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. S. P. (AUTOR(A))

M. A. G. (TESTEMUNHA)

J. C. D. C. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT12753-O (ADVOGADO(A))
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DAVI FERREIRA DE PAULA OAB - MT19193/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. M. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO AYRES DA SILVA OAB - MT23869/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001493-59.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): IVAN MAIR DA SILVA PONTES TESTEMUNHA: JACILDO 

CESAR DA CONCEICAO, MARIA AUXILIADORA GONCALVES REU: IGOR 

DE MOURA PONTES SEGUE EM ANEXO TERMO DE AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006725-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA CRUZ ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIL JOSE LIMA DE LANA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação via DJE do(a) 

advogado(a) da parte requerente quanto ao teor da certidão do oficial de 

justiça lançada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002518-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR AUGUSTO TAQUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA CONSUELO DE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002518-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OSCAR AUGUSTO TAQUES 

DE CARVALHO REQUERIDO: ALEXANDRA CONSUELO DE OLIVEIRA 

CARVALHO Vistos. Defiro os requerimentos de id. 26299934. Proceda-se 

o necessário à liberação dos valores informados nos ids. 

25600660/26110801, mediante depósito na conta indicada. Sem prejuízo, 

oficie-se ao Banco Sicoob, especificamente na agência situada no Fórum 

da Capital, nos moldes requeridos no id. 19190905, item “a”. Após, 

intimem-se as partes, para, querendo, manifestar, no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022168-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA ARAUJO VENANCIO MATTOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BOSSO KATUMATA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1022168-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CASSIA ARAUJO VENANCIO 

MATTOSO REU: SAMIR BOSSO KATUMATA Vistos. Justiça gratuita 

deferida no id. 14477718. Defiro também a gratuidade ao requerido, 

conforme requerimento constante da contestação. Trata-se de Ação de 

Alimentos proposta por Joaquim José Venancio Bosso Katumata e Analiz 

Venancio Bosso Katumata representadas por Cassia Araujo Venancio 

Matos em face de Samir Bosso Katumata. A inicial está acostada no id. 

14296371. O requerido apresentou contestação no id. 16216572, 

devidamente impugnada no id. 16552689. Não há preliminares suscitadas. 

Entretanto, analisando o processo, não encontrei as certidões de 

nascimentos dos requerentes, nem documento de identidade, o que se faz 

necessário, para averiguar a legitimidade, bem como se trata-se de 

representação ou simples assistência, da mãe. Nos termos do artigo 357, 

II, do Novo Código de Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde 

das questões apostas nos autos, com o início da fase instrutória, o 

depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem 

descurar-se de outro meio de prova que se mostre razoável. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 

2020, às 15h30min. As partes deverão comparecer para prestar 

depoimento, acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). Entretanto, a parte autora deverá 

regularizar, no prazo de 15 (quinze) dias, a irregularidade acima apontada, 

sob pena de o processo ser extinto sem julgamento de mérito, por 

ausência de demonstração de seus pressupostos legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124060 Nr: 20456-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA ELIZA DE OLIVEIRA SILVA, LEONARDO 

DE MORAES FERREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE LEONARDO FERREIRA DA 

SILVA FILHO, ANDREA ROSANA CORDEIRO FERREIRA E SILVA, PHELIPE 

DE MORAES FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LUIZ DE MELLO DUTRA 

JUNIOR - OAB:23091/O, LEANDRO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613/MT, REGINA MARIA DE 

MORAES - OAB:3255/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REGINA MARIA DE 

MORAIS, para devolução dos autos nº 20456-06.2016.811.0041, Protocolo 

1124060, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712578 Nr: 6779-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ROLDÃO BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA ROCHA 

GUIMARÃES - OAB:9.156/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELAINE FREIRE 

ALVES, para devolução dos autos nº 6779-79.2011.811.0041, Protocolo 

712578, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação
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Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008706-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. R. (AUTOR(A))

AFONSO CARLOS RANZOLIM (AUTOR(A))

ELISANGELA APARECIDA CARDOSO (AUTOR(A))

ISABELI CARDOSO RANSOLIN (AUTOR(A))

SANDRO MARCOS RANSOLIN (AUTOR(A))

SANDRA MARIA RANZOLIN (AUTOR(A))

GABRIEL EURICO RANSOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZADIR DA SILVA RANZOLIM (REU)

Outros Interessados:

ALCIDES ANTONIO RANSOLIM OAB - 155.857.271-68 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS EXPEDIDO 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. SERGIO VALÉRIO PROCESSO 

ELETRÔNICO Nº: 1008706-19.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: ORDINÁRIA 

AUTORES: AFONSO CARLOS RANZOLIM E OUTROS ADVOGADO: DR. 

SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB/MT 4.960 e DRA ELIZANGELA DE 

ALMEIDA VITALINO - OAB/MT 12.741 REQUERIDA: ISADIR DA SILVA 

RANZOLIN, brasileira, nascida no dia 15/09/1951, inscrita no RG nº. 

228.515 SSPMT e CPF nº. 502.569.041-20, residente e domiciliada na AC 

200, BL B, Apart. 104, Lote 02, Santa Maria, Brasília, CEP: 72500-102. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA REQUERIDA para, querendo, responder à ação 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de ultimação do edital de 

citação. DECISÃO: “Visto. Indefiro o requerimento de citação com hora 

certa, posto que, para sua efetivação é necessário que o Oficial de 

Justiça observe a ocorrência das situações dispostas no art. 252, do 

Código de Processo Civil, as quais, se presentes e certificadas, 

prescindem de determinação do juízo, cabendo ao Sr. Oficial, já proceder, 

pois é de sua atribuição. Assim, em cumprimento ao que já foi determinado 

no despacho inicial, cite-se por edital. Sem prejuízo da citação por edital, 

determino ainda, que seja enviada carta de citação, com todas as peças 

pertinentes, inclusive cópia do despacho inicial e desta decisão, no 

endereço em que foi tentado o cumprimento da diligência que visava a 

citação. Decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte contrária, 

desde já nomeio como curadora especial à requerida, a nobre Defensora 

Pública que atua perante esta Vara Especializada, que deverá ser intimada 

pessoalmente do encargo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. Sergio Valério – Juiz de Direito”. ADVERTÊNCIA: a) Decorrido o 

prazo do edital e da defesa, sem manifestação, a requerida será 

representada por curador especial já nomeada pelo juízo (Defensoria 

Pública). b) A autenticidade deste edital poderá ser certificada através do 

QRCODE no site do TJMT. Cuiabá - MT, 10 de março de 2020 Assinado 

Digitalmente Gestora Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010129-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PINTO DE MORAES OAB - 044.245.151-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON CARDOSO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1010129-43.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: VANESSA PINTO DE 

MORAES EXECUTADO: EVERTON CARDOSO DE MORAES Vistos. A 

demanda fora distribuída para esta Vara Judicial, no entanto fora o nobre 

Juízo da 4ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, o prolator da 

decisão que homologou o acordo em relação aos alimentos, em ação de n° 

41559-40.2014.811.0041 – cód. 917185, conforme documento constante 

do id. 29934862. Sobre o tema é importante lembrar que, o art. 516, II do 

CPC dispõe: “A execução, fundada em título judicial, processar-se-á 

perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” 

(grifo nosso) Diante do exposto, determino a remessa dos presentes 

autos, ao insigne juízo da 4ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT, 

mediante as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de março 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0057558-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ROMEL LUIZ DOS SANTOS OAB - 239.806.136-15 (REPRESENTANTE)

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO COUTINHO DE AQUINO OAB - MT10176-O (ADVOGADO(A))

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343-O (ADVOGADO(A))

MARA RUBIA DOS SANTOS OAB - 255.316.976-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0057558-96.2015.8.11.0041 – Classe: 

INVENTÁRIO (39) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031902-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. C. G. (EXEQUENTE)

A. E. C. (EXEQUENTE)

E. C. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. L. N. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1031902-81.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: EDUARDA COSTA GONTIJO Endereço: RUA C, 20, 

(RES ALICE NOVACK), QUADRA 05, PASCOAL RAMOS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78098-172 Nome: JOAO VITOR COSTA GONTIJO Endereço: RUA C, 

20, (RES ALICE NOVACK), QRA 5, PASCOAL RAMOS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78098-172 Nome: ADRIANA EVANGELISTA COSTA Endereço: RUA 

C, 20, (RES ALICE NOVACK), QUADRA 05, PASCOAL RAMOS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78098-172 REQUERIDO: Nome: JOSE GONTIJO LUCAS NETTO 

Endereço: RUA CARACAS, 16, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78060-597 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a certidão negativa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 9 de março de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004623-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. R. A. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ALVES DA SILVA OAB - 046.049.321-31 (REPRESENTANTE)

CRISTINA FERNANDES LUZ CABREIRA OAB - MT27056/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. R. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE OAB - MT20918/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1004623-86.2020.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE FILHO 

Endereço: RUA J, 02, QUADRA 01, NOVA CONQUISTA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-726 Nome: VALDINEIA ALVES DA SILVA Endereço: RUA J, 

02, QUADRA 01, NOVO PARAÍSO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-726 

REQUERIDO: Nome: THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE Endereço: 

TRAVESSA JOAQUIM DA COSTA SIQUEIRA, 62, PORTÃO DE MADEIRA, 

ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-740 FINALIDADE: Nos termos do artigo 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do 

autor para manifestar sobre a certidão negativa, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 9 de março 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004478-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.M.T.S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA OAB - 960.933.151-34 

(REPRESENTANTE)

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO TARGA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1004478-35.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: C.M.T.S Endereço: RUA DEZESSEIS, QD 29 CASA 

117, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-540 Nome: ALESSANDRA 

MOREIRA DE SOUZA Endereço: RUA DEZESSEIS, 117, BELA VISTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-540 REQUERIDO: Nome: SAULO TARGA DA 

SILVA Endereço: RUA DAS JAQUEIRAS, 295, - ATÉ 603/604, JARDIM 

JACARANDAS, SINOP - MT - CEP: 78557-706 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre a juntada de justificativa do 

réu no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 10 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010399-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. Z. (REQUERIDO)

J. C. P. (REQUERIDO)

R. L. C. Z. (REQUERIDO)

I. G. Z. (REQUERIDO)

J. P. G. Z. (REQUERIDO)

R. G. Z. (REQUERIDO)

N. J. D. R. (REQUERIDO)

C. T. M. Z. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA OAB - MT23817/O (ADVOGADO(A))

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8857-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1010399-04.2019.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 1.000.000,00 ESPÉCIE: [Nulidade e Anulação de Partilha e 
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Adjudicação de Herança]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA ISABEL DE OLIVEIRA MENDES Endereço: RUA SANTIAGO, 319, Ed. 

America Garden apartamento 301, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78060-628 POLO PASSIVO: Nome: JUCIMARA GARCIA ZAQUEO 

Endereço: RUA QUEBEC, 102, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78060-678 Nome: JOSE CARLOS PITARO Endereço: RUA QUEBEC, 

102, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-678 Nome: 

JOAO PAULO GARCIA ZAQUEO Endereço: KM 20, 178, Fazenda Recanto, 

LH 85, CHUPINGUAIA - RO - CEP: 76990-000 Nome: CLEIDE TOMAZINI 

MENDES ZAQUEO Endereço: Km 20, 178, Fazenda Recanto, LH 85, 

CHUPINGUAIA - RO - CEP: 76990-000 Nome: ROSANA GARCIA ZAQUEO 

Endereço: RUA OTAWA, 170, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78060-668 Nome: NILTO JOSE DESTRO RAMOS Endereço: RUA 

OTAWA, 170, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-668 

Nome: IDEVALDO GARCIA ZAQUEO Endereço: ÁREA RURAL, 265, 

Fazenda Zaqueo, Linha C-50, Gleba Burareiro, ÁREA RURAL DE 

ARIQUEMES, ARIQUEMES - RO - CEP: 76878-899 Nome: ROSMANI 

LOUREIRO CRUZ ZAQUEO Endereço: ÁREA RURAL, 265, FAzenda 

Zaqueo, Linha C-50, Gleba Burareiro, ÁREA RURAL DE ARIQUEMES, 

ARIQUEMES - RO - CEP: 76878-899 FINALIDADE: efetuar a citação do polo 

passivo abaixo descritos, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término 

do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, bem como proceder a sua INTIMAÇÃO dos Requeridos para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação a ser realizada no 

dia 20/05/2020 às 13:30 horas, portando os documentos pessoais. Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC. Requeridos João Paulo Garcia Zaqueo, 

Cleide Tomazini Mendes Zaqueo, Idevaldo Garcai Zaqueo e sua esposa 

Rosmani Loureiro Cruz Zaqueo DESPACHO/ DECISÃO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Termo de Audiência Processo nº 1010399-04.2019.8.11.0041 – 

PJe – Anulatória de Inventário/Partilha Administrativo c/c Reconhecimento 

de União Estável Post Mortem com Pedido de Meação e Petição de 

Herança c/c Arrolamento de Bens Finalidade: Conciliação 

Local/Data/Horário - Cuiabá, 04 de março de 2020, às 13:30 horas P r e s 

e n t e s MM. Juiz de Direito: - Gilperes Fernandes da Silva Requerente: - 

Maria Isabel de Oliveira Mendes, RG: 3459376 SSP/SP, CPF: 

055.324.148-66 Advogada: - Joelma dos Reis Ribeiro, OAB/MT 17016/O 

Advogado: - Evandro Bortolotto Ortega, OAB/MT 23817/O Advogado – 

Jucimara/José Carlos/Rosana/Nilto José: - Judson Gomes da Silva Bastos, 

OAB/MT 8857 Ocorrência: Aberta a audiência, restou prejudicada a 

tentativa de conciliação, em razão da não citação/intimação de todos os 

Requeridos, estando presentes os doutos patronos dos Requeridos 

Jucimara Garcia Zaqueo, seu esposo José Carlos Pitaro e Rosana Garcia 

Zaqueo e seu esposo Nilto José Destro Ramos. Ausente o Requerido Nilto 

José Destro Ramos, embora citado por AR. Continuando, a douta patrona 

da Autora requereu a citação dos demais Requeridos por edital, com 

fundamento no artigo 256, inciso II, §3º, tendo em vista as várias tentativas 

de citação pessoal, sem contudo, logrado êxito. Em seguida, foi proferido 

o seguinte despacho: Vistos, etc... Acolho o requerimento formulado, 

redesigno audiência de tentativa de conciliação para o dia 20/05/2020 às 

13:30 horas saindo a Requerente e sua douta patrona intimada, bem como 

o douto patrono dos Requeridos Jucimara Garcia Zaqueo, seu esposo 

José Carlos Pitaro e Rosana Garcia Zaqueo e seu esposo Nilto José 

Destro Ramos para comparecerem na audiência. Cite-se e intime-se os 

Requeridos João Paulo Garcia Zaqueo, Cleide Tomazini Mendes Zaqueo, 

Idevaldo Garcai Zaqueo e sua esposa Rosmani Loureiro Cruz Zaqueo por 

edital com prazo de 20 (vinte) dias. Pelo mesmo edital, intime-se os 

Requeridos para comparecerem à audiência de tentativa de conciliação a 

ser realizada no dia 20/05/2020 às 13:30 horas, portando os documentos 

pessoais. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de 

advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos 

termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada 

das partes na audiência de conciliação pode ser considerada como ato 

atentatório à dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de 

acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a 

contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a 

ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor(artigo 344 do CPC). Nada mais 

havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, 

que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu ____________ 

Milena Vanni Holpert, que o digitei e subscrevi. (audiência encerrada às 

13:58 horas) Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA 

S I L V A  0 6 / 0 3 / 2 0 2 0  1 4 : 3 2 : 4 6  

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAHGFVHKGB ID do documento: 

29776572 PJEDAHGFVHKGB Imprimir E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WILMA GISELLE SANTOS DE LIMA, digitei. 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027103-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MOREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

SIMONE MOREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA SANTANA (REQUERENTE)

SONIA MARIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO SANTANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONAMENTO FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

CIÊNCIA da expedição de ofício, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 10 de março de 2020. Assinado Eletronicamente. 

Marya Santana de Souza. Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815105 Nr: 21558-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPM, BCBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLA CORBELINO 
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BIANCARDINI, para devolução dos autos nº 21558-68.2013.811.0041, 

Protocolo 815105, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-301 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR OU 

PELO ESPÓLIO

Processo Número: 1033890-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT3546-O (ADVOGADO(A))

ELIZABETE CRISTINA ROPCK OAB - 841.150.171-04 (REPRESENTANTE)

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MATO GROSSO BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

ELIZABETE CRISTINA ROPCK OAB - 841.150.171-04 (REPRESENTANTE)

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT3546-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NARA KAROLINE ROPCK BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA ZAMPIERI OAB - 567.341.401-30 (REPRESENTANTE)

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT19396-O 

(ADVOGADO(A))

GIULLIA ZAMPIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL TIAGO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT3546-O (ADVOGADO(A))

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO HERDEIRO GABRIEL TIAGO DE MORAES 

BARROS, por intermédio de suas d. Patronas, para manifestar(em) sobre 

o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se inclusive o artigo 

690, parágrafo único do Código de Processo Civil, consoante Decisão 

Judicial infra transcritas. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

n. 1033890-74.2018.8.11.0041 Ação: Habilitação de Crédito Vistos, etc... 

Se comprovado o pagamento das custas/taxas, que houver, no prazo de 

quinze dias, o que deverá ser apurado, fica desde determinado o 

seguinte: Nos termos do artigo 642 e segs. do CPC, 

cientifiquem/intimem-se os herdeiros e Inventariante, para manifestarem 

sobre o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se inclusive o 

artigo 690, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, voltem 

conclusos, oportunamente, juntamente com o inventário, PJE n. 

1026839-12.2018.811.0041, Id 15755512-Pág.1. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Assinado eletronicamente por: GILPERES 

F E R N A N D E S  D A  S I L V A  1 0 / 1 0 / 2 0 1 8  1 6 : 0 0 : 1 9  

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDATDXHTTGV ID do documento: 

15849630 PJEDATDXHTTGV CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Citação Classe: CNJ-301 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR OU 

PELO ESPÓLIO

Processo Número: 1033890-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT3546-O (ADVOGADO(A))

ELIZABETE CRISTINA ROPCK OAB - 841.150.171-04 (REPRESENTANTE)

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MATO GROSSO BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

ELIZABETE CRISTINA ROPCK OAB - 841.150.171-04 (REPRESENTANTE)

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT3546-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NARA KAROLINE ROPCK BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA ZAMPIERI OAB - 567.341.401-30 (REPRESENTANTE)

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT19396-O 

(ADVOGADO(A))

GIULLIA ZAMPIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL TIAGO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT3546-O (ADVOGADO(A))

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA HERDEIRA G. Z., REPRESENTADA POR 

ADRIANA ZAMPIERE, por intermédio de suas d. Patronas, para 

manifestar(em) sobre o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

observando-se inclusive o artigo 690, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, consoante Decisão Judicial infra transcritas. DECISÃO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1033890-74.2018.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Se comprovado o pagamento das 

custas/taxas, que houver, no prazo de quinze dias, o que deverá ser 

apurado, fica desde determinado o seguinte: Nos termos do artigo 642 e 

segs. do CPC, cientifiquem/intimem-se os herdeiros e Inventariante, para 

manifestarem sobre o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se 

inclusive o artigo 690, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, 

voltem conclusos, oportunamente, juntamente com o inventário, PJE n. 

1026839-12.2018.811.0041, Id 15755512-Pág.1. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Assinado eletronicamente por: GILPERES 

F E R N A N D E S  D A  S I L V A  1 0 / 1 0 / 2 0 1 8  1 6 : 0 0 : 1 9  

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDATDXHTTGV ID do documento: 

15849630 PJEDATDXHTTGV CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0008587-95.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURAT DOGAN OAB - MT6917-O (ADVOGADO(A))

VANESSA MENDES DE MORAES OAB - MT9306-O (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO OAB - MT6920-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCY MARIA DA CUNHA (REQUERIDO)

ELEUZAIR APARECIDA GONCALINA CUNHA NEVES (REQUERIDO)

ROSA GONCALINA DA CUNHA (REQUERIDO)

MARIA SALOME CALDAS DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0008587-95.2006.8.11.0041. Ação: 

Inventário Vistos, etc... Diante do noticiado/confirmado e postulado no Id 

29488328, pela inventariante nomeada nestes autos, no que se refere à 

pretensão de retificação do formal de partilha, no sentido de que não 

houve o registro, conforme havia sido determinado no Id 27561491-Pág. 1, 

fica desde já deferido o pedido de retificação em observância inclusive do 

que consta no Id 25671806, ainda mais por não haver notícia de 

divergência, e, mesmo porque, o art. 656 do CPC, autoriza a 

adequação/retificação do formal de partilha, ainda que decorrido o trânsito 

em julgado, nos seguintes termos: “Art. 656. A partilha, mesmo depois de 

transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos 

do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato 

na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.” Às 

providências, expedindo-se o que mais necessário a fim de devolver os 

autos ao arquivo, com as cautelas de estilo, ressalvada a necessidade de 

nova conclusão para outras eventuais deliberações. Intimem-se e 

cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023111-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MOTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FRANCO OAB - MT14743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JONAS DA SILVA FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1023111-26.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição (Curatela) Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição 

(Curatela) movida por Marilene Mota da Silva em face de Rodrigo Jonas da 

Silva Freitas, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, 

de que é mãe do Requerido, o qual é portador de retardo do 

desenvolvimento fisiológico mental (CID R62), o que faz com que a idade 

social e capacidade adaptativa do Requerido seja equivalente ao de uma 

criança de 08 anos, apesar de sua idade cronológica ser de 33 anos. 

Alega que sempre assumiu toda a responsabilidade em relação ao filho, e 

dispõe todos os cuidados necessários para com ele, que necessita de 

auxílio para todos os atos da vida civil. Esclarece que o Requerido é 

solteiro e não possui bens a serem administrados, tendo somente a 

Requerente para auxiliá-lo, a qual pretende, com a curatela, requerer 

benefício para o filho junto ao INSS. Pede, ao final, seja julgado totalmente 

procedente o pedido. Instruiu a inicial com os documentos necessários a 

propositura da ação. Realizada audiência, o Requerido respondeu às 

perguntas que lhe foram feitas. Na mesma oportunidade, a Requerente 

esclareceu que o Requerido passa o dia todo assistindo televisão, reclama 

de cansaço e por vezes se comporta como se fosse criança, suas 

atitudes não condizem com sua idade. Informou, ainda que, por orientação 

médica, o Requerido não faz uso de medicação, mas é necessário 

cuidado quando o mesmo fica nervoso para que não venha a acontecer 

algo pior. Em seguida, foi antecipado parcialmente os efeitos da tutela 

pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória do Requerido e 

determinadas outras providências, id. 21127612. O d. Curador nomeado 

apresentou contestação por negativa geral, id. 23102436. Laudo técnico 

psiquiátrico acostado sob o id. 23829294. Certidão informando que não 

houve impugnação pelo Requerido, id. 24414371. A Requerente 

manifestou no id. 24670329, onde concordou com o laudo pericial e 

requereu a procedência da ação. Manifestação do d. Curador sob o id. 

27399520. O Ministério Público manifestou-se nos autos informando que 

não opõe óbice ao pretendido pela Requerente, id. 29329767. Relatei. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, necessário observar que de acordo 

com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é mãe do Interditando, 

id. 20516611, página 02. Desta feita, é possível o julgamento do processo, 

no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o 

“Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II 

do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível a interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o 

laudo técnico psiquiátrico, Id n. 22605788, conclusivo no sentido de que: 

“Segundo a avaliação realizada no paciente em 26/08/2019 o mesmo é 

portador de patologia CID 10 R62 + F71 (retardo de maturação + retardo 

mental moderado) e não apresenta condições de gerir sua vida civil, e 

necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos básicos de 

sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de higiene 

pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em 

pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame 

médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto 

conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e 

perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não 

tem o necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve 

ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- mãe - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Rodrigo Jonas da Silva Freitas até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua mãe Marilene Mota da Silva, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 
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oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (mãe do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Custas já 

pagas. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035047-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERARDO GOMES OAB - MT3587-O (ADVOGADO(A))

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO MORAIS GOMES OAB - MT22449-O (ADVOGADO(A))

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1035047-19.2017.8.11.0041 Ação: 

Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência Vistos, 

etc... Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória em 

Tutela de Urgência movida por Luiz Carlos Dias Pinto, em face de Elaize 

Auxiliadora Dias Pinto, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é filho único da Requerida, a qual é portadora de paralisia 

cerebral (CID G80) e transtornos mentais e comportamentais (CID F10), 

decorrentes de uma meningite que a Requerida foi acometida ainda na 

infância, aos 11 anos. Esclarece que seu genitor quem cuidava de sua 

mãe, no entanto, com o falecimento de seu pai, o Requerente passou a ser 

o único responsável pelos cuidados da Requerida. Informa que em razão 

das doenças que acometem a Requerida, esta não possui o discernimento 

necessário para alimentar-se e medicar-se apropriadamente sozinha, 

necessitando de auxílio no dia a dia. Pede, ao final, seja declarada a 

interdição da Requerida e que seja nomeado o Requerente seu curador. O 

pedido veio instruído com os documentos necessários a propositura da 

ação. Realizada audiência, a Requerida não respondeu nenhuma das 

perguntas que lhe foram feitas, tendo o Requerente esclarecido que esta 

necessita de auxílio em todos os atos, inclusive para os de higiene 

pessoal. Em seguida, foi antecipado parcialmente os efeitos da tutela 

pretendida, nomeando o Requerente curador provisório da Requerida e 

determinadas outras providências, id. 10862927. O Requerente manifestou 

no id. 15286487 requerendo expedição de alvará judicial, para autorizar o 

cadastro da Requerida no Programa Habitacional – Residencial Nico 

Baracat 1ª Etapa, uma vez esta ter sido sorteada e contemplada com uma 

vaga, o que foi deferido id. 15347666. Laudo técnico psiquiátrico acostado 

sob o id. 22289134. Certidão informando que não houve impugnação pela 

Requerida, id. 22385055. O Requerente manifestou nos autos 

concordando o laudo pericial e requerendo o julgamento antecipado da 

lide, id. 22429987. O Ministério Público em parecer de id. 22810112 opinou 

pela procedência da ação. O d. Curador nomeado apresentou contestação 

por negativa geral, id. 29236237. Manifestação do d. Curador no id. 

29237356. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário 

observar, que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade do 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ele é filho da Interditanda, id. 10862852. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, id. 

22289134, conclusivo no sentido de que: “Segundo avaliação realizada na 

paciente em 01/08/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 G80 

(paralisia cerebral) e não apresenta condições de gerir sua vida civil, e 

necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos básicos de 

sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de higiene 

pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em 

pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame 

médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto 

conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e 

perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não 

tem o necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve 

ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- filho - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Elaize 

Auxiliadora Dias Pinto até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu filho Luiz Carlos Dias Pinto, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 
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terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017763-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA DA ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SIQUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1017763-27.2019.8.11.0041. REQUERENTE: REGINA CELIA DA 

ANUNCIACAO REQUERIDO: MARCOS SIQUEIRA DO NASCIMENTO Vistos, 

etc. Esse processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

NCPC. Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor atualizado do débito, referente aos gastos extras dos meses de julho 

de 2.017 a fevereiro de 2.019, no valor de R$ 86.591,79 (oitenta e seis mil 

quinhentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos)[1], que 

deverão ser pagos no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, do NCPC, 

cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do 

NCPC). Ainda, não ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser 

expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quanto bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do NCPC). 

Deverá constar do mandado que, decorrido o prazo previsto no art. 523, 

do NCPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do NCPC). Tendo sido juntada a 

certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Comunique a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato 

Grosso a respeito da obrigação assumida pelo Senhor Marcos Siqueira do 

Nascimento na Escritura Pública (ID n.º 19670835): 50% (cinquenta por 

cento) da pensão por morte (falecida em 13.11.2013) da Senhora Jacira 

Aparecida da Anunciação (R.G., n.º 02789256 SSP/MT) em favor de 

Eduardo Anunciação de Moraes, sob pena de incorrer no ilícito penal 

tipificado no art. 22 da Lei de Alimentos. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 09 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Sem verba 

honorária e multa.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021079-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. A. B. (REU)

C. S. W. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono o feito com intimação do patrono da parte autora para 

recolher diligência do oficial de justiça no prazo de 5 (cinco) dias, para 

intimar a sua cliente, bem como a parte contrária, conforme determinação 

do magistrado. CUIABÁ, 10 de março de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021079-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. A. B. (REU)

C. S. W. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono o feito com intimação do patrono da parte autora para 

recolher diligência do oficial de justiça no prazo de 5 (cinco) dias, para 

intimar a sua cliente, bem como a parte contrária, conforme determinação 

do magistrado. CUIABÁ, 10 de março de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008422-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMANI SALES FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA ALMEIDA DA MATA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT19605-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0008422-91.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: YASMANI 

SALES FERNANDES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LARISSA ALMEIDA 

DA MATA Vistos, etc. Intime-se a parte Autora, para se manifestar sobre 

a certidão negativa acostada no ID n.º 25543220 no prazo de 05 (cinco) 

dias. Com o endereço nos autos, voltem conclusos para designar 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento. Intime – se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002159-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE FATIMA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

CAMILA DOS SANTOS CAMOLEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos, Observa-se que a peça inicial foi endereçada a Vara de Família e 

Sucessões desta comarca, onde deverá ser processada por dependência 

ao  p rocesso  enumerado  na  p e t i ç ã o  ( P r o c e s s o  n . 

1004461-28.2019.8.11.0041). Contudo, por equívoco, foi distribuída a este 

juízo. Assim, determino a redistribuição da ação para a 5ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004109-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211-O (ADVOGADO(A))

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT7111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE SOUZA COELHO MORAIS (REU)

DEJAMIL FIRMO COELHO DE SOUZA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004109-07.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[União Estável ou Concubinato]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SANDRA FRANCISCA DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: DEJAMIL FIRMO COELHO DE SOUZA, ELIANE DE 

SOUZA COELHO MORAIS Vistos, etc. Este processo, por seu objeto 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia __26____/___11____/__2018_____ às __14_____:___15_____h. 

Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de agosto de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027389-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARA HELINY MACHADO MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA OAB - MT11161-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CONCEICAO DE MORAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono o feito com intimação do Advogado da parte Exequente, para 

se manifestar em relação ao acordo acostado no ID n.º 25207572 no 

prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que não consta sua assinatura na 

minuta.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004109-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211-O (ADVOGADO(A))

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT7111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE SOUZA COELHO MORAIS (REU)

DEJAMIL FIRMO COELHO DE SOUZA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004109-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SANDRA FRANCISCA DA SILVA 

REU: DEJAMIL FIRMO COELHO DE SOUZA, ELIANE DE SOUZA COELHO 

MORAIS Vistos, etc. A parte autora apresentou novo endereço do 

Requerido. Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação 

(art. 695, do NCPC) para o dia 23/04/2020, às 13:00 horas. Cite-se o 

requerida, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0052205-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. A. T. (AUTOR(A))

C. A. D. A. T. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. T. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT10892-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0052205-75.2015.8.11.0041. RECONVINTE: CONCEICAO APARECIDA DE 

ALMEIDA TEIXEIRA AUTOR(A): ERIKA CHRISTINA DE ALMEIDA TEIXEIRA 

RECONVINDO: SERGIO ALVES TEIXEIRA Vistos, etc... Trata – se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE PRISÃO formulado por 

ERIKA CRISTINA DE ALMEIDA em face de SERGIO ALVES TEIXEIRA. 

Expedido mandado de prisão o executado foi preso, Id. 28889755. No Id. 

29714837, as partes formularam acordo requerendo a homologação do 

acordo. É o sucinto relato. DECIDO. HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, o acordo de Id.29714837. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com decisão de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC. 

Determino a suspensão da tramitação do feito até que a parte executada 

comprove o pagamento integral da dívida alimentar. Suspendo a eficácia 

da decisão que decretou a prisão civil do Executado (ID n.º 24945099) e 

determino seja expedido alvará de soltura em favor do executado SERGIO 

ALVES TEIXEIRA, bem como seja realiza a baixa junto ao B.N.M.P. A 

Suspensão do protesto de id. 2495099. Notifique-se o Ministério Público. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 06 de março de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053861-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DO NASCIMENTO ROLEMBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. R. (REU)

JOSE SILVA DE SOUZA (ESPÓLIO)

JUCIMARA POMBO DE SOUZA TEIXEIRA (REU)

JOCILENE POMBO DE SOUZA (REU)

LUANA SOUZA ROLEMBERG (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 23/04/2020 às 13:30 horas. 

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo Autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000129-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. K. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. S. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 23/04/2020 às 14:00 horas. 

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Determino a realização da pesquisa INFOSEG do nome do 

requerido com a finalidade de localização de seu endereço. Notifique-se o 

Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 

de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1061213-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO MARINI KOZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS AUXILIADORA NASCIMENTO DE ARRRUDA KOZAN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 23/04/2020 às 15:00 horas. 

Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029389-77.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

E. N. M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

requerer o que de direito. Após esse prazo os autos serão arquivados. 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061185-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO OAB - MT18054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VIEIRA DA COSTA (REU)

LUIZ MIGUEL VIEIRA DA COSTA (REU)

JOÃO GABRIEL VIEIRA QUEIROZ (REU)

GUILHERME AUGUSTO VIEIRA QUEIROZ (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 23/04/2020 às 15:30 horas. 

Citem-se os requeridos, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, os requeridos poderão 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo Autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005123-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. J. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS OAB - MT22556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

SARA DANTAS DA SILVA OAB - MT20307/O (ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

IGOR FERREIRA LEITE OAB - MT20728/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PDF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041014-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. F. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. W. D. S. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 23/04/2020, às 16:00 horas. 

Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1029901-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O 

(ADVOGADO(A))

JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN OAB - MT19661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Defiro requerimento de Id. 18077010, designo audiência de 

tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 23/04/2020 às 

16:30 horas. Cite-se o requerido, por mandado, no endereço de Id. 

11208871 e intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 
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que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Notifique-se o 

Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007335-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VILSON PAULINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIRLENE ROSA AMORIM DE MELO SILVA (REU)

 

Vistos, etc. Esse processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de processo Civil. Proceda-se a inclusão das 

herdeiras Gracinildes Rosa Amorim de Amorim Pereira e Alcilene Letícia de 

Amorim Lopes no polo passivo da ação. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 23/04/2020, às 17:00 horas. 

Citem-se as requeridas, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035540-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULELICE DE SOUZA MARTINS (REU)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 23/04/2020, às 17:30 horas. 

Citem-se os requeridos, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo Autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Determino a pesquisa INFOSEG do nome dos requeridos 

João Rodrigues Martins, Jorge Rodrigues Martins, Edirce de Souza 

Martins, Erli de Souza Martins e Lurdes de Souza, com a finalidade de 

localização do endereço dos mesmos. Notifique-se o Ministério Público 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014345-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA CLEMENTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

VANIRA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMI JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014345-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELVIRA CLEMENTINO DOS 

SANTOS, VANIRA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: VALMI JOSE DOS 

SANTOS Vistos, etc. Defiro requerimento de Id. 18390928, concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias para a inventariante juntar os documentos 

faltantes. Intime - se. Cumpra - se. CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003559-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIRACY BISPO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA RODRIGUES DA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1003559-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LIRACY BISPO ARAUJO 

REQUERIDO: NILDA RODRIGUES DA SILVA MOREIRA Vistos, etc. Designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

23/04/2020 às 17:45 horas. Cite-se a requerida (carta precatória: RUA 

OURINHOS, 318, Bloco México, Apartamento 404, Campo Grande-MS (ID 

n.º 14574502), por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem 

a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Ofício Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010045-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIS RODRIGUES ALMADA (REQUERENTE)

ELEAKIM JUNIOR RODRIGUES ALMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA RODRIGUES DA COSTA ALMADA OAB - 016.038.791-45 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAKIM DA SILVA ALMADA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Ofício n.º 190/2020 Cuiabá - MT, 9 de 

março de 2020 Processo: 1010045-47.2017.8.11.0041 Espécie: ALVARÁ 

JUDICIAL (1295) REQUERENTE: REQUERENTE: ANA BEATRIS RODRIGUES 

ALMADA, ELEAKIM JUNIOR RODRIGUES ALMADA REPRESENTANTE: 

GILMARA RODRIGUES DA COSTA ALMADA REQUERIDO: REQUERIDO: 

ELIAKIM DA SILVA ALMADA Assunto: REQUISITANDO INFORMAÇÕES 

Senhor(a): O presente ofício, extraído dos autos supra-identificados por 

determinação do MM. Luis Fernando Voto Kirche, tem por finalidade 

REITERAR O OFÍCIO n° 1405/2019 E REQUISITAR A Vossa Senhoria 

informações referentes a existência de Títulos de Capitalização em nome 

do falecido ELIAKIM DA SILVA ALMADA (CPF: 992.225.901-04). Na 

eventual existência determina-se a transferência dos valores para a conta 

Judicial do Tribunal de Justiça. Oportunamente, solicito o encaminhamento 

de informações quanto ao cumprimento da presente determinação, no 

prazo máximo de CINCO dias, sob pena de incorrer no crime de 

desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. Wellitom Osorski 

Goulart Gestor(a) Judiciário(a) (Assinatura Digital Abaixo) AO BANCO 

SANTANDER Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1731 - Loja 3 - 

Bosque da Saude, Cuiabá - MT, 78050-000 SEDE DO JUÍZO DA 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. 

Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009496-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. D. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Defiro o pedido 

constante no ID 27339681, para suspender a presente audiência pelo 

prazo de 15 (quinze) dias com a finalidade tentarem entabular um acordo. 

Decorrido o prazo, certifique-se e venham conclusos. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu Advogado. Ciente a Defensoria Pública. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017845-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. P. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT13649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0017845-17.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LINDOMAR 

FONSECA PINTO SANTANA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HELIO LOPES 

Vistos, etc. Esse processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC. Intime-se os executados, por mandado, para que efetue o 

pagamento do valor atualizado do débito, no valor de R$ 74.566,38 

(setenta e quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e oito 

centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) (art. 

523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, 

do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 528, 

§1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da multa é a intimação do 

devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do advogado constituído, 

por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 2º). Quanto o devedor 

for representado pela Defensoria Pública ou não tiver representante nos 

autos, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento (CPC 513 § 

2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). Caso a execução seja 

levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em julgado da sentença, a 

intimação ao devedor é feita, por meio de carta com aviso de recebimento 

(CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao endereço constante 

nos autos. Considera-se realizada a intimação se o devedor tiver mudado 

de residência sem prévia comunicação ao juízo (CPC 513 § 3º). 

Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC 523 § 3º e 831). O 

devedor pode apresentar impugnação, independente da penhora, 

alegando os temas apontados no rol legal (CPC 525 § 1º). Penhorado 

dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de efeito suspensivo é 

possível mensalmente o levantamento do valor da prestação (CPC 528 § 

8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a imposição de caução 

(CPC 521 I). Em relação ao pedido de revogação dos benefícios da justiça 

gratuita (ID n.º 25903534, fls. 04), intime-se o Executado para que no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifeste requerendo o que entender de 

direito. Expeça-se ofício ao Cartório do 2º Ofício de Cuiabá-MT, para fazer 

constar o nome da Senhora Lindomar Fonseca Pinto Santana como 

proprietária de 50% do Imóvel localizado na Rua Almerindo de Almeida, nº 

35 Apartamento n.º 411, Condomínio Residencial Parque das Nações, 

Bloco Itália, no bairro Jardim Alvorada, Cuiabá-MT, matricula nº 67.115. 

Expeça-se novo ofício à Secretaria de Estado do Meio Ambiente para que 

proceda o desconto mensal no importe de 30% (trinta por cento) dos 

rendimentos da parte requerida Helio Lopes, CPF: 916.114.238-72, 

descontando somente o imposto de renda e previdência, devendo incluir 

sobre o 13º salário e férias, a título de pensão alimentícia, importância 

essa que deverá ser posta à disposição de Lindomar Fonseca Pinto 

Santana, RG: 0632092-9 SSP/MT, CPF n. 617.176.812-04, Conta nº 

32.736-0, Agência nº 3498-3, Banco do Brasil 001, de sua titularidade. 

Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2.020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009247-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAPHNE REGINA DOS REIS OAB - MT22811/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. A. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

AMAURI ANILSON MENACHO OAB - MT13949-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009247-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ROSEMAIL PINHEIRO DE MATOS 

PEIXOTO REU: ALVARO LUIZ DE AQUINO NUNES Vistos, etc. As partes 

são legítimas, estão representadas nos autos; não há preliminares a 

serem apreciadas. Assim sendo, com fulcro no artigo 357 do CPC, fixo 

como pontos controvertidos: i) a existência de união estável durante o 

período de janeiro de 2.015 a janeiro de 2.018 (03 anos); ii) a presença 

dos requisitos que autorizam a fixação de alimentos para Autora. Defiro a 

produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/04/2020, às 
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13:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e 

as que vierem a serem arroladas, cientificando as partes que para ser 

intimado, o rol deverá ser apresentado com antecedência de 20 (vinte) 

dias, caso contrário entender-se-á que comparecerão independentemente 

de intimação. Intimem-se as partes pessoalmente para que prestem 

depoimento pessoal, advertindo-as quanto a pena de confissão caso 

intimadas e não comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a depor 

(art. 385, § 1.º do C.P.C.). Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0015371-10.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-O 

(ADVOGADO(A))

EDILSON PEDROSO TEIXEIRA OAB - SP117882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINARTE LEAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Célio Garcia OAB - MT2809-O (ADVOGADO(A))

JULIO TARDIN OAB - MT4479-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0015371-10.2014.8.11.0041. REQUERENTE: DIRCE DA ASCENCAO 

MOREIRA REQUERIDO: DINARTE LEAO Vistos, etc. No Recurso de Agravo 

de Instrumento, Processo n.º 1018677-20.2019.8.11.0000 o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu “(...) parcial provimento 

ao Recurso para determinar a expedição do competente Alvará para 

levantamento da importância depositada nos autos, correspondente à 

meação da agravante” (ID n.º 30010047). Desse modo, expeça-se alvará 

judicial autorizando a Senhora Dirce da Ascenção Moreira a levantar 50% 

(cinquenta por cento) da quantia depositada na Conta Única. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045245 Nr: 44030-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ZENITE MENDES ARAÚJO, FRANCISCO 

ADEGILDO MENDES ARAÚJO, FRANCISCO ARGEMIRO MENDES, JOSÉ 

MENDES ARAUJO, ANTONIA LUCIA MENDES DE ARAÚJO FLORES, 

JUREMA PUJOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIO YEGROS 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 44030-92.2015.811.0041, 

Protocolo 1045245, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032686-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORREA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1032686-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOAO CARLOS CORREA DA 

SILVA JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Ação Alvará requerendo ao 

levantamento de valores do PIS, junto a Caixa Econômica Federal, em 

nome da sua genitora senhora CUSTODIA MARIA DA SILVA. Foi 

determinado realização de busca de valores junto ao sistema Bacenjud, 

bem como oficio a Caixa econômica Federal solicitando informações. No Id 

nº 28771685, o autor requer o reconhecimento de coisa julgada, uma vez 

que foi proferida decisão na data de 23/01/2020 na 3ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos nº 

1031213-71.2018.8.11.0041. ISTO POSTO, pelo acima exposto e a petição 

juntada no Id nº 28771685, com fulcro no artigo 485, inciso V, § 3º, do N. 

C.P.C., JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Após o 

transito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se. Cumpra-se Cuiabá - MT, 09 de março 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1033152-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER XAVIER DE ALCANTARA (REQUERENTE)

JONY XAVIER DE ALCANTARA (REQUERENTE)

JOSEFINA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCIDE JEORGE DE ALCANTARA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, para cumprimento da sentença de ID 

26006879, impulsiono os autos para intimar os requerentes Fagner e Jony 

a fim de, no prazo legal, apresentarem suas próprias contas bancárias no 

feito ou a da causídica que os representa, eis que possui poderes para 

"receber e dar quitação" (ID 15704314). Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1020722-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA SOUZA CARVALHEDO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ARLEY FERREIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

JADIR INACIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT9178-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUCIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, para cumprimento da sentença exarada nos 

autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerente a fim de, no 

prazo legal, declinar nos autos as respectivas conta bancárias, 

possibilitando a expedição dos competentes alvarás eletrônicos. 

Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1056948-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR NOBOL KINOSHITA LUCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FERNANDA MATIE KINOSHITA UEDA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN LUIZ HERRERA ROCHA OAB - PR28368 (ADVOGADO(A))

ALVARO CARNEIRO DE AZEVEDO OAB - PR27120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1056948-72.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018212-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. B. C. (REQUERENTE)

JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA (REQUERENTE)

G. H. C. (REQUERENTE)

HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA (REQUERENTE)

LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA (REQUERENTE)

JUCIANE DE LIMA SANTANA (REQUERENTE)

A. V. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BALENA DE BRITO OAB - 315.687.852-91 (REPRESENTANTE)

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

LUKE CESAR LIMA BEZERRA OAB - MT22089/O (ADVOGADO(A))

MARCIA BUDTINGER OAB - 595.005.061-49 (REPRESENTANTE)

JUCILANIA ALVES MOREIRA OAB - 396.353.761-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018212-19.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar e, após, colher o parecer ministerial. Cuiabá/MT, 10 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1060508-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA GANDRA KAWAHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HIROSHI KAWAHARA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

P. Y. S. K. (HERDEIRO)

D. K. S. K. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1060508-22.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Inventário e 

Partilha] REQUERENTE: PAMELA GANDRA KAWAHARA ESPÓLIO: JORGE 

HIROSHI KAWAHARA INTIMANDOS: TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos do presente Inventário, para se manifestar nos autos, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras declarações apresentadas 

pelo(a) inventariante. RESUMO DA INICIAL: Trata-se do inventário dos 

bens deixados pelo(a) falecido(a) JORGE HIROSHI KAWAHARA. 

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

Abertura de Inventário interposto por Pamela Gandra Kawahara, em razão 

do falecimento de Jorge Hiroshi Kawahara, todos qualificados nos autos. 

Pretende a interessada a procrastinação do pagamento das custas e 

taxas processuais para o final do processo, sob o fundamento de que, no 

momento, não possui todas as informações acerca dos bens deixados 

pelo falecido. Cumpre destacar, porém, que nas ações de inventário as 

custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo próprio 

espólio, de maneira que torna-se necessário saber, ao certo, o valor 

partilhável. No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ R$ 10.000,00 

(dez mil reais), à causa, que será oportunamente revisto por este juízo, na 

medida em que não houve a indicação/avaliação dos bens deixados pelo 

extinto, razão pela qual postergo o exame do valor da causa, e concedo o 

pagamento das custas e taxas processuais para ao final do processo, 

devendo ser realizadas as anotações de praxe. Outrossim, nos termos do 

art. 617, II do CPC/2015, nomeio a filha do de cujus Pamela Gandra 

Kawahara, como inventariante, devendo prestar compromisso no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto 

no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão 

ser apresentadas pessoalmente pelo inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC/2015. Na ocasião da apresentação das primeiras declarações, 

deverá a inventariante juntar aos autos a certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pelo CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o 

Provimento nº 56/2016 do CNJ. Com o aporte das primeiras declarações, 

citem-se os demais herdeiros do falecido e intime-se a Fazenda Pública, 

para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras declarações, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss do Código Processo 

Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º do CPC. Às 

providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

LUIZ ALBERTO MACHADO JÚNIOR, ANALISTA JUDICIÁRIO, digitei. 

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiros Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1047911-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

30044142, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 10 de março de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003401-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA SANDES (INVENTARIANTE)

GEIZI PEREIRA SANDES (INVENTARIANTE)

MARIA PEREIRA SANDES DA SILVA (INVENTARIANTE)

MARIA ANTONIA PEREIRA SANDES (INVENTARIANTE)

MARIA BARBOSA RODRIGUES (INVENTARIANTE)

JOSE HONORATO PEREIRA SANDES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE SOARES NUNES OAB - MT26530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORECIO PEREIRA SANDES (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1003401-83.2020.8.11.0041 ESPÉCIE: [Administração 

de Herança] INVENTARIANTE: MARIA ANTONIA PEREIRA SANDES DE 

CUJUS: ORECIO PEREIRA SANDES INTIMANDOS: TERCEIROS 

INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos do presente Inventário, para se manifestar 

nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras 

declarações apresentadas pelo(a) inventariante. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se do inventário dos bens deixados pelo(a) falecido(a) ORECIO 

PEREIRA SANDES. DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, ETC. Trata-se de 

requerimento de Abertura de Inventário e Partilha Judicial interposto por 
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MARIA BARBOSA RODRIGUES e outros, em razão do falecimento de 

Orécio Pereira Sandes, todos qualificados nos autos. Compulsando os 

autos, vislumbro que os interessados atribuíram à causa o valor de R$ 

66.051,44 (sessenta e seis mil e cinquenta e um reais e quarenta e quatro 

centavos), contudo, não pleitearam os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, como também, não acostaram ao feito o comprovante de 

pagamento das custas e despesas judiciais, razão pela qual faculto que 

seja comprovado o seu recolhimento, ou requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do CPC. Cumprida a aludida 

determinação, prossiga no cumprimento da presente decisão. Assim, nos 

termos do art. 617, do CPC/2015, nomeio a filha do de cujus MARIA 

ANTONIA PEREIRA SANDES, como inventariante, devendo prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do 

CPC/2015) e as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em 

conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as 

primeiras declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pela 

inventariante ou, alternativamente, através de procurador com poderes 

especiais, nos termos do art. 618, III do CPC/2015. Na ocasião da 

apresentação das primeiras declarações a inventariante deverá carrear 

aos autos a matrícula atualizada do bem inventariado, registrado sob o nº 

49.625. Nesse viés, acaso confirmada a ausência de registro de 

propriedade sobre o aludido bem em nome do extinto, poderão ser 

partilhados somente os eventuais direitos de posse. No prazo 

supramencionado, deverá ser colacionada no feito a certidão de 

inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida pelo 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. De outro norte, verifico que o 

registro paterno do interessado José Honorato é divergente do nome do 

inventariado, de maneira que, no alusivo interregno, o citado interessado 

deverá promover a diligência necessária a fim de retificar o seu registro 

de nascimento, ou ser retirado do polo ativo da presente. Outrossim, 

constato que não aportou ao feito o instrumento procuratório outorgado 

pela interessada Maria Barbosa Rodrigues, tampouco o seu documento 

pessoal, razão pela qual, no prazo supra deverá ser regularizada a 

situação, sob pena de ser determinada a sua citação. Por outro lado, 

vislumbro que embora haja afirmação de que os herdeiros pretendem 

formalizar renúncias aos seus quinhões, estes, na realidade, visam 

formalizar cessões de direitos hereditários, eis que intencionam destinar o 

bem inventariado a uma pessoa específica, a companheira do falecido. No 

caso da renúncia pura e simples, o renunciante abdica de seu direito ao 

recebimento da herança, acrescendo a sua parte à dos outros herdeiros 

da mesma classe e, sendo o único, devolve-se aos da classe 

subsequente (art. 1.810, CC). Todavia, nos termos do artigo 1.811 do 

Código Civil ‘Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. 

Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da 

mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, 

por direito próprio, e por cabeça’, ou seja, caso os herdeiros renunciem, 

os seus filhos terão direito a participar da sucessão. Lado outro, ao ceder 

seu quinhão hereditário em favor de certa pessoa particularmente 

individualizada, o herdeiro aceita a herança para então doá-la a alguém, 

tratando-se de renúncia translativa. Nesse viés, embora o art. 1.793 do 

Código Civil estabeleça formalidade específica para o herdeiro dispor do 

seu quinhão por cessão de direitos hereditários, a jurisprudência pátria 

tem admitido a sua celebração por termo nos autos, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS – CESSÃO DE 

DIREITOS HEREDITÁRIOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR – 

INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR 

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS 

POR TERMO NOS AUTOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.806 DO 

CC – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PROVIDO. Não padece de vício 

de nulidade a decisão que expõe as razões de forma concisa e com base 

nos dispositivos legais aplicáveis ao caso. É possível a cessão hereditária 

por termo nos autos de Arrolamento, à luz de aplicação analógica do art. 

1.806 do CC. “Embora o art. 1.793 do Código Civil estabeleça que a cessão 

de direitos deve se formalizada através de escritura pública, entende-se 

que a renúncia translativa pode ser formalizada por termo nos autos, pois 

é também forma pública de externar a vontade.” (TJRS, RAI nº 

70044560316) Deve-se simplificar a cessão de direitos hereditários 

quando realizada nos autos de processo judicial, pois se equipara, pela 

sua natureza instrumental, à escritura pública. A cessão de direitos , por 

termo nos autos , exige assinatura pessoal dos cedentes ou do 

procurador constituído mediante instrumento público de mandato, com 

poder especial e expresso para esse fim, sob pena de ineficácia (CC, 

arts. 661, § 1º e 662 ). (N.U 0003814-97.2001.8.11.0003, MARCOS 

MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/11/2012, Publicado no DJE 10/12/2012) SOBREPARTILHA. RENÚNCIA 

TRANSLATIVA E ABDICATIVA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. 1. 

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça admite a cessão de 

direitos hereditários por termo nos autos do inventário, com suporte no art. 

1.806 do Código Civil, entendendo que a disposição legal abrange tanto a 

renúncia abdicativa, quanto a renúncia translativa, denominação 

doutrinária que se refere, em verdade, à cessão de direitos hereditários. 

2. Embora o art. 1.793 do CCB estabeleça que a cessão de direitos deve 

ser formalizada através de escritura pública, entende-se que a renúncia 

translativa pode ser formalizada por termo nos autos, pois é também forma 

pública de externar a vontade. Recurso provido.(Agravo de Instrumento, 

Nº 70081327082, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-08-2019). À 

vista disso, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam 

formalizadas as aludidas cessões de direitos hereditários, seja por 

Escritura Pública ou Termo Judicial, facultando o comparecimento na 

Secretaria do Juízo para que sejam tomadas por termo, com as 

respectivas outorgas conjugais, quando necessário. Publique-se edital, 

nos termos do art. 626, §1º do CPC. Às providências. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUIZ ALBERTO MACHADO 

JÚNIOR, ANALISTA JUDICIÁRIO, digitei. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiros Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0021499-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON FRANCES RONDON DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO OAB - MT13941-O 

(ADVOGADO(A))

LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO OAB - MT14415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE EMILSON MIRANDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: "VISTOS, ETC. Diante da juntada do documento de ID. 

26600504, manifeste-se o demandado, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

decorrência, suspendo a presente audiência. Saem os presentes 

intimados Às providências".

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016709-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GETRUDES GONCALVES DE QUEIROZ EVANGELISTA 

(REQUERENTE)

JORGE FERNANDO GONCALVES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOAO EVANGELISTA NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1016709-26.2019 VISTOS, ETC. Inicialmente, constato que o 

inventariante deixou de colacionar ao feito a certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, bem assim de atribuir valor aos 

bens inventariados, em desconformidade com o art. 620 do CPC. Desta 

feita, intime-se o inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
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apresentar as primeiras declarações, observando o acima exposto, assim 

como juntar aos autos a certidão de inexistência de dívida expedida pela 

Prefeitura do Município de Cuiabá/MT (débitos gerais). No que tange à 

informação de existência de saldo em conta bancária, em decorrência, 

proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud para a verificação da 

existência de valores em nome do falecido, e, na sequência, providencie o 

encarte do correlato protocolo de requisição. Relativamente ao pleito da 

Fazenda Pública, proceda-se com a realização de buscas por meio do 

Sistema Renajud a fim de verificar a existência de veículos em nome do 

extinto e a juntada do extrato. Sem prejuízo, expeçam-se ofícios à 

Prefeitura Municipal de Cuiabá e ao Cuiabá Prev, requisitando informações, 

no prazo de 15 (quinze) dias, no tocante a eventuais valores deixados 

pelo de cujus e, sendo constatada a existência de saldo positivo, deverá 

ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. 

Gestor proceder com a vinculação dos valores. Encaminhe-se, juntamente 

com os alusivos expedientes, cópia do documento de ID. 21092571. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034221-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. T. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

GLENDA PALOMA YASMIN MENDES CRUZ OAB - MT23831/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. F. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034221-22.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29639599 - "VISTOS, ETC. Considerando que não foi informado nos autos 

o número de inscrição do CPF da executada, assim impedindo a realização 

da consulta pretendida, determino a intimação do exequente para 

manifestar-se a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com o 

decurso do alusivo prazo, conclusos para análise da pretensão de ID. 

25196588. Às providências." Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005392-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. S. (REQUERENTE)

K. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005392-94.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29347982 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil/2015, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 29007564, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Aline Ferreira Siqueira Ramos e Kleverson da Silva 

Ramos, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o 

cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Aline Ferreira 

Siqueira, bem assim para que sejam implementadas as demais obrigações 

assumidas na avença, notadamente, àquelas atinentes à guarda 

compartilhada entre os genitores, com residência fixa no lar materno, 

alimentos e regulamentação do direito de visitas. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil 

competente, observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher, 

bem assim ressaltando a dispensabilidade da inscrição no livro E do 

Cartório Local, nos termos do Provimento nº 43/2012 da CGJ. Ciência ao 

Ministério Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as 

partes ao pagamento pro rata, das custas e despesas processuais, 

todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade 

concedida. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

10 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010304-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. A. (REQUERENTE)

D. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT0011297A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. O. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010304-37.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30011372 - "(...) Ante o exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta 

Vara para processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, 

determino que o mesmo seja redistribuído para uma das Varas 

Especializadas da Infância e Juventude desta Capital. Ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares. Às providências." Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0024361-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. P. D. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. D. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. S. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. O. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA OAB - MT15228-O 

(ADVOGADO(A))

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

SUELEN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT16907-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BECKER OAB - MT21773/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0024361-19.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30014238 - "(...) Em decorrência, o pedido de ID. 29208519 não será 

conhecido como pretensão exoneratória, com natureza de ação, assim 

como a peça de ID 29297779, não será analisada como Contestação. De 

qualquer sorte, considerando que a requerida Helena, asseverando que a 

obrigação avoenga é subsidiária, que o genitor integra a lide e possui 

condições financeiras para arcar com a obrigação alimentar, bem assim 

que se encontra acometida de sérios problemas de saúde e que a autora 

teria terminado o curso de graduação, motivo pelo qual vindica a 

suspensão do desconto da prestação alimentícia de sua aposentadoria 

por invalidez, e que, em resposta, a autora se limitou a jungir aos autos 

certidão exarada pela Faculdade em maio de 2019 comprovando que, na 

ocasião, estaria na fase de apresentação da monografia (ID. 29297781), 

entendo que, a princípio, o pedido de suspensão do desconto de sua 

aposentadoria se justifica. Isso, pois, além das circunstâncias supra, 

acostou ao feito diversos documentos dos quais é possível entrever que 
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se encontra em fragilizado estado de saúde, não se afigurando razoável 

que, diante da ausência da comprovação de que a autora continua 

frequentando ensino superior, situação que embasou o ajuizamento da 

presente demanda de majoração da verba alimentícia e que ensejou a 

obrigação alimentar da requerida Helena, solidariamente aos demais 

requeridos, inclusive ao genitor, devedor direto, suspendo, por ora, a 

liminar deferida nos autos, assim como o desconto direto da pensão 

alimentícia, devendo ser oficiado ao INSS para tanto. No mais, verifico que 

fora noticiado o possível óbito do requerido JOSE DO PRADO, razão pela 

qual, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, SUSPENDO 

o curso processual e determino a intimação da parte autora para que 

providencie o encarte aos autos da certidão de óbito do demandado em 

questão, no prazo de 15 dias e, em sequência, volvam-me conclusos para 

possível prolação de sentença, tal como vindicado pelas partes. Às 

providências." Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006283-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOIDE BARBOSA DOS SANTOS OAB - MT22666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. O. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006283-18.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30026695 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 29820458, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Iderlina de Oliveira Souza e Izac de Arruda e Souza, 

com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge 

mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Iderlinda Elias de Oliveira, 

bem assim para que sejam implementadas as demais obrigações 

assumidas na avença. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Serviço Registral Civil competente, observando-se a 

modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim ressaltando a 

dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do 

Provimento nº 43/2012, da CGJ. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

condeno as partes ao pagamento pro rata das despesas e custas 

processuais, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da 

gratuidade concedida as partes. Após, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ás providências." Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010168-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. A. E. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ANDREIA DE ALMEIDA EGUEZ OAB - 001.709.591-39 

(REPRESENTANTE)

FELIX LOPES FERNANDES OAB - MS10420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. D. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010168-40.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29969961 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos da 

avença de ID. 29947097, atinente à guarda compartilhada entre os 

genitores, alimentos e direito de convivência (visitas) e pagamento dos 

alimentos atrasados, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito. Ciência ao Ministério Público. Custas e despesas pro rata, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida à 

autora, consoante decisão de ID. 29945840 e a que ora concedo ao 

demandado, por preencher os requisitos para deferimento da benesse 

postulada na contestação encartada no ID. 29947091. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos." Cuiabá/MT, 10 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012288-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012288-90.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30046063 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Código 

de Processo Civil[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos da avença de 

ID. 24898721, atinente à guarda unilateral para a genitora, alimentos e 

direito de convivência (visita), para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito. Ciência ao Ministério Público. Custas e despesas pro 

rata, suspensa, todavia, a exigibilidade em relação ao autor, em 

decorrência da gratuidade que lhe fora concedida nos autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, expeça-se o termo de 

guarda unilateral. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os presentes 

autos, com as devidas anotações e baixas de estilo." Cuiabá/MT, 10 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1045110-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEMUR CEZA CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSANA SANT ANNA (REU)

STEPHANNIE DE SANT ANNA CORREA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA OAB - MT21560/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1045110-35.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 29902152, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 14/05/2020, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

confissão e revelia. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1059269-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELIA PIRES DA SILVA OAB - MT0017141A (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT15161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. K. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA MACIESKI GREGORIO OAB - MT17852-O (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1059269-80.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação das partes AUTORA e REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 

30091457, bem como para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12/03/2020, às 16:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) 

Público, CIENTIFICANDO-A de que a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do CPC). Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0036820-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. H. S. C. (EXEQUENTE)

E. M. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES LESSA OAB - MT27443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. H. S. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM OAB - MT24800/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0036820-53.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30103257 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro que a parte 

exequente informou por meio das petições de ID. 26719284 e ID. 

28011726, que o executado deixou de dar cumprimento ao acordo outrora 

formulado entre as partes, oportunidade em que atualizou o débito 

exequendo. Desta feita, intime-se o executado para que em 03 (três) dias 

manifeste-se quanto às alegações da parte exequente, ressaltando que 

não apresentando justificativa plausível a despeito do inadimplemento do 

débito alimentar, não comprovando que o fez ou, ainda, não efetuando o 

pagamento no prazo mencionado, ser-lhe-á decretada a prisão civil. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 10 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005152-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. L. (REQUERENTE)

C. M. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TRAJANO FILHO OAB - MT7098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005152-08.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30027202 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 28964117, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Claudia Matias de Souza Lourenço e Jesus Donizete 

Lourenço, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o 

cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Claudia Matias de 

Souza, bem assim para que sejam implementadas as demais obrigações 

assumidas na avença. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Serviço Registral Civil competente, observando-se a 

modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim ressaltando a 

dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do 

Provimento nº 43/2012, da CGJ. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

condeno as partes ao pagamento pro rata das despesas e custas 

processuais, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da 

gratuidade concedida as partes. Após, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências." Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006104-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA VALERIANA DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR HELIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DAVI HELIO CONCEICAO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006104-84.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30044758 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID. 29901618, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECLARO 

o falecido Nestor Hélio da Silva, pai da requerente Regina Valeriana do 

Nascimento e, em decorrência, determino a retificação de seu registro de 

nascimento, devendo ser incluído o nome do genitor, assim como dos avós 

paternos, José Carlos da Silva e Sebastiana da Silva, preservando-se os 

demais dados constantes do atual registro de nascimento. Ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Serviço Registral Civil das Pessoas Naturais competente. 

Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento pro rata das despesas e custas processuais, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida nos 

autos. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010780-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SIMOES (REQUERENTE)

VIVIANE WALESKA FARIA CAMPOS SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1010780-75.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem se processar em segredo de justiça, 

conforme dispõe o art. 189, inciso II, do NCPC, o presente tramitará em 

sigilo, devendo ser efetuadas as anotações pertinentes. De outro norte, 

verifico que os interessados pleiteiam a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, todavia, não acostaram ao feito a 

necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser por eles 

firmada, bem assim qualquer documento que demonstre que preenche os 

requisitos para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que 

sejam acostados ao feito, no prazo supracitado, a fim de regularizarem a 

situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária. Na sequência, cumprida a determinação suso, diante da 

existência de interesse de incapaz, manifeste-se o Ministério Público, nos 

termos do art. 698 do CPC e, após, volvam-me conclusos para 

deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032298-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. B. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AGUIAR FERREIRA OAB - MT0002554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. G. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032298-92.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29108352 - "(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos constam 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Exoneração de Alimentos c/c Pedido de Antecipação de Tutela para 

EXONERAR PLÍNIO MAGNO DE BRITO JUNIOR do pagamento de verba 

alimentícia em favor de WHANA RUBIA GARCIA MAGNO, com efeitos a 

partir da citação[1]. Por conseguinte, julgo EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil/2015. Expeça-se ofício ao empregador do autor para que cesse o 

desconto em folha de pagamento. Ante a sucumbência, condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que, com fundamento no §2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe." Cuiabá/MT, 10 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944191 Nr: 56975-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGDS, YNJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B, DYNAIR ALVES DE SOUZA - OAB:4902, IRIS DIAS 

GONÇALVES BENDÔ - OAB:9.486, UNIRONDON/ NPJ - NÚCLEO DE 

PROCEDIMENTO JURIDICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 56975-48.2014.811.0041, 

Protocolo 944191, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1453038 Nr: 1812-73.2020.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIANO CARDOSO MEDEIROS, BRUNA 

PRADO DE MACEDO, BRUNA PRADO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL CARDOSO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626/MT, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, HÉLIO 

MACHADO DA COSTA JUNIOR - OAB:5.682/MT, MARCO ANTONIO 

SOARES MACHADO DA COSTA - OAB:21.593/MT, MARCO ANTONIO 

SOARES MACHADO DA COSTA - OAB:21593/O, MOSAR FRATARI 

TAVARES - OAB:3239-B/MT, SERGIO ANTONIO DE LIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.225, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:9.225/MT, 

WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1812-73.2020 (Cód. 1453038)VISTOS, ETC.Trata-se de 

requerimento de inventário cumulativo interposto por Bruna Prado de 

Macedo, em razão do falecimento de Sra. Izabel Cardoso de Macedo, 

realizado nos autos de inventário do Sr. Mariano Cardoso Medeiros. (...) 

Desta feita, tendo em vista que a decisão declinatória de fl. 96 dos autos 

principais é oriunda da antiga 3ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, atual 11ª Vara Cível, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar este feito, e, na 

sequência, determino sua redistribuição, juntamente com o feito nº 

1030-77.1994.811.0041 (cód. 56435), por sorteio para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões de Cuiabá/MT.Providencie o Sr. 

Gestor o necessário à implementação da presente decisão.Intimem-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 56435 Nr: 1030-77.1994.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDM, EDMCM, BPDM, BPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU CERISARA - OAB:324/MT, 

MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1030-77.1994 (Cód. 56435)VISTOS, ETC.Trata-se de 

requerimento de Abertura de Inventário interposto por Isabel Cardoso de 

Macedo em razão do falecimento do Mariano Cardoso Medeiros, todos 

qualificados nos autos. (...) Desta feita, tendo em vista que a decisão 

declinatória de fl. 96 é oriunda da antiga 3ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, atual 11ª Vara Cível, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar este feito, e, na 

sequência, determino sua redistribuição por sorteio para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões de Cuiabá/MT.Providencie o Sr. 

Gestor o necessário à implementação da presente decisão.Intimem-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059858 Nr: 50980-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE DE ARAUJO FERREIRA MAGALHÃES, JULIANO 

JORGE FALKINI MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DOUVARDO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTO MINORU 

OSSOTANI, para devolução dos autos nº 50980-20.2015.811.0041, 

Protocolo 1059858, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006511 Nr: 26150-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDNS, SMNSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE CRISTINA 

PREZA DALTRO DOTILÊO, para devolução dos autos nº 

26150-87.2015.811.0041, Protocolo 1006511, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783650 Nr: 37392-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CASSIANO 

LOURENÇO SANCHES, para devolução dos autos nº 

37392-48.2012.811.0041, Protocolo 783650, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1058998-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

WENDER JUNIOR NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

IGOR LUCAS NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: "VISTOS, ETC. Realizada a entrevista com o curatelando 

nesta oportunidade, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para eventual 

impugnação, nos termos do art. 752 do Código de Processo Civil. 

Decorrido in albis o aludido prazo e, não havendo impugnação, intime-se a 

curadora especial nomeada na decisão de ID. 27327695, para ciência da 

nomeação, bem assim para requerer o que de direito. No mais, cumpra-se 

a decisão de ID. 27327695, notadamente, no que atine a realização do 

estudo psicossocial. Ciência ao Ministério Público. Às providências".

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004420-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHELIM KRISTYE SILVA PONCE (REQUERENTE)

LINCOM SOUZA PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT19146 (ADVOGADO(A))

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA OAB - MT20711/O (ADVOGADO(A))

DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA OAB - MT27649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA DA SILVA PONCE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1004420-27.2020 VISTOS, ETC. Preliminarmente, 

considerando a comprovação da notificação do outorgante, assim como 

em razão da constituição de novo patrono pelo Sr. Lincom, recebo os 

pedidos de renúncia formulados no ID. 29633370, devendo ser realizadas 

as anotações correspondentes no sistema. Prosseguindo, compulsando 

os autos, vislumbro que o Sr. Lincom Souza Ponce apresentou embargos 

de terceiro no ID. 29402540. Os embargos de terceiro são cabíveis 

quando o terceiro, não sendo parte no processo, sofrer ameaça ou 

constrição sobre bens os quais tenha direito incompatível com o ato 

constritivo, e deverão ser distribuídos por dependência ao juízo que 

ordenou a constrição e autuados em apartado, arts. 674 e 676, ambos do 

CPC. Nesse viés, constato que o pedido de ID. 29402540 fora realizado 

nos próprios autos, bem assim, ressai da aludida petição que o 

interessado e a falecida eram casados, de forma que o autor não é 

terceiro interessado estranho ao processo. Desta feita, indefiro o 

processamento dos embargos de terceiros formulados no ID. 29402540. 

Indefiro, igualmente, o pedido de remessa do feito à Vara Especializada de 

Direito Agrário, ID. 29402540, eis que o juízo do inventário é universal. 

Nessa toada, considerando o teor do art. 623, parágrafo único do citado 

codex, indefiro o processamento, neste feito, do pleito de remoção de 

inventariante, ID. 29402540. Lado outro, não há que falar em rejeição da 

inicial, uma vez que o inventário trata-se de matéria de ordem pública, bem 

assim, decorre do art. 616 do CPC que a herdeira possui legitimidade para 

interpor a ação. No que atine à notícia de que na certidão de óbito da 

inventariada constam informações incorretas, esclareço que cabe à 

inventariante promover as diligências necessárias a fim de efetivar a 

retificação da alusiva certidão de óbito e a posterior juntada nestes autos. 

Relativamente aos valores obtidos com os aluguéis de imóveis 

inventariados, saliento que os locatários deverão depositar, diretamente 

na Conta Única do Poder Judiciário e o Sr. Gestor providenciar a 

vinculação a estes autos. Por conseguinte, determino a intimação da 

inventariante para prosseguir no implemento da determinação exarada no 

ID. 28801871, a fim de que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente as 

primeiras declarações, colacionando aos autos a certidão de inexistência 

de testamento deixado pela autora da herança. Com o cumprimento da 

determinação, intimem-se os demais interessados e a Fazenda Pública, 

para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras declarações, no prazo 

de 15 (quinze) dias, publicando-se edital, em seguida, nos termos dos art. 

626 do Código Processo Civil. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de março 

de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006358-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CEZARIO SCHOLZE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCE COLMAN SOARES SCHOLZE (REU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1006358-57.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Recebo a emenda 

à inicial de ID. 29937362. Por conseguinte, vislumbro que a parte autora 

pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, encartando aos 

autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, nos 

termos do art. 98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. 

Prosseguindo, verifico tratar-se de Ação de Exoneração de Alimentos 

proposta por José Cezário Scholze em face de Gile Colman Soares 

Scholze, ambos qualificados nos autos. Aduz o requerente, que restou 

definido em juízo que competia ao autor o pagamento do valor equivalente 

a 2,5 salários mínimos vigentes, a título de pensão alimentícia, em favor da 

requerida. Postula, em sede de tutela de urgência a exoneração dos 

alimentos, sustentando que sua a ex-cônjuge possui condições de 

sustentar-se. Alega, outrossim, que atualmente não tem mais condições 

financeiras que lhe possibilite continuar arcando com os alimentos outrora 

fixados. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, guisa frisar, que em relação à obrigação alimentar em favor 

do cônjuge tem por fundamento o dever da mútua assistência, conforme 

exegese dos artigos 1.566, III c/c 1.694, do Código Civil, devendo os 

alimentos serem fixados na proporção da necessidade do alimentando e 

da possibilidade do alimentante, consoante disposição do art. 1.694, § 1º, 

do referido diploma legal. Analisando o pedido de tutela provisória 

vindicado, necessário salientar que o artigo 1.699, do Código Civil, dispõe 

que “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na fortuna de quem os 

supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, 

conforme as circunstâncias, exoneração, redução, ou majoração do 

encargo”. O artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, exige, para 

o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem 
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a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, averiguando-se, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. No caso dos autos, constato em uma análise perfunctória, que 

o autor encartou documentos que denotam, a priori, a modificação de sua 

possibilidade em pagar os alimentos a respaldar a exoneração antecipada 

dos mesmos, bem assim demonstra por meio dos documentos, que a 

requerida possui, a princípio, plena condição de manter o seu sustento, 

porquanto é aposentada, deixando assim entrever a condição financeira 

de arcar com o seu próprio sustento. Pondero, ainda, que no caso sub 

examine, não vislumbro o perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, pois, a qualquer momento, demonstrando o contrário, a mesma 

poderá ser revogada a fim de restabelecer o status quo ante, desde que 

comprovada à capacidade do requerente. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 300 do NCPC, DEFIRO a tutela de urgência em caráter liminar para 

desonerar provisoriamente o requerente da obrigação alimentar outrora 

assumida. Desta feita, oficie-se o órgão pagador do alimentante, a saber, 

Exército Brasileiro, 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, para que cesse o 

desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento. Por conseguinte, 

com fulcro no artigo 9º, § 2º da Lei nº 5.478, de 1968, designo audiência 

de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de maio 

de 2020, às 14h40min. Cite-se a requerida e intimem-se as partes, a fim de 

que compareçam na audiência outrora designada, acompanhados de seus 

respectivos advogados e testemunhas. Ressalto que a ausência da parte 

autora, acarretará a extinção e arquivamento do processo e, enquanto a 

ausência da parte requerida implicará em revelia, além de confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º da Lei nº. 5.478/68. De 

outro viés, caso não haja acordo entre as partes na audiência, poderá a 

parte requerida contestar a ação, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas e à 

prolação de sentença. (art. 9º da Lei nº. 5.478/68) Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006104-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA VALERIANA DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR HELIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DAVI HELIO CONCEICAO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1006104-84.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade Post Mortem ajuizado por Regina Valeriana do 

Nascimento em face de Davi Hélio Conceição da Silva, ambos qualificados 

nos autos. Ressai da peça de ingresso, que a autora pretende o 

reconhecimento do vínculo biológico existente, entre a requerente e o 

falecido Sr. Nestor Hélio da silva. Deferida a assistência judiciária gratuita, 

foi determina a emenda à inicial, para inserir o sucessor do de cujus no 

polo ativo da demanda, caso estivessem de acordo com a presente ação, 

oportunidade em que as artes regularizaram as situações apontadas. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisando 

os autos, verifico que a demanda se encontra em termos, de maneira que 

perfeitamente aplicável ao caso as disposições insertas no artigo 487, 

inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - 

homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão 

formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a 

hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID. 29901618, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECLARO 

o falecido Nestor Hélio da Silva, pai da requerente Regina Valeriana do 

Nascimento e, em decorrência, determino a retificação de seu registro de 

nascimento, devendo ser incluído o nome do genitor, assim como dos avós 

paternos, José Carlos da Silva e Sebastiana da Silva, preservando-se os 

demais dados constantes do atual registro de nascimento. Ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Serviço Registral Civil das Pessoas Naturais competente. 

Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento pro rata das despesas e custas processuais, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida nos 

autos. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004514-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSO SANTIN SCHNEIDER (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto, preenchidos os requisitos 

legais, na forma do artigo 300/CPC, DEFIRO em parte o pedido liminar e, 

determino ao requerido que, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, 

promova nova convocação do requerente GELSO SANTIN SCHNEIDER, 

CPF n° 518.640.969-34 e inscrição n° 147411009876, aprovado para o 

cargo de Técnico de Nível Superior - CT SMS, Ocupação Assessor de 

Apoio Jurídico - 40CH, Cotas Pessoas com Deficiência (PCD), vinculado ao 

Edital n° 002/2019-SMS (Edital de Convocação n° 003/2019-SMS) com a 

reabertura do prazo legal para apresentação dos documentos 

necessários a eventual posse do cargo, pena de multa a ser arbitrada por 

este Juízo. Ante as especificidades do Ofício Circular nº 03/ 

GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, 

VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM), eis que, pela natureza 

dos interesses em disputa, a autocomposição se revela inviável. Concedo 

ao requerente os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 1º da Lei 

n° 1.060/50 c/c art. 5º, LXXIV/CF. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu 

representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 

2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Contestado, 

intime-se o requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 

(quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que 

pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de 

indeferimento. Sucessivamente, intime-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e justificar as provas 

que pretende produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. 

Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009940-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MEISTER (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Posto isso, com base nos arts. 2º e 4º da 

Resolução n° 03/2016/TP, por questão de ordem, RECONHEÇO a 

incompetência do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada 

do Meio Ambiente de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010103-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE AMARAL OAB - SP439512 (ADVOGADO(A))

RODRIGO RAMOS FIGUEIREDO OAB - SP274197 (ADVOGADO(A))

BRUNO DAVID MENDES OSMO OAB - SP389512 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Intime-se o requerente para, querendo, no 

prazo de até 15 (quinze) dias, comprovar (art. 319, V e 321/CPC) os 

critérios utilizados para a fixação do valor atribuído à causa pena de 

anuência e concordância tácita com a retificação dos valores iniciais e 

consequente declínio da competência para processamento e julgamento 

dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Com ou sem 

manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009996-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO CALLEJAS DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CAMPOS BALERONI OAB - MT4849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º 

da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO em parte a medida LIMINAR e, por 

consequência de causa e efeito, determino a autoridade apontada como 

coatora, que promova a averbação no registro veicular da motocicleta 

Honda CG 125 Fan KS, cor vermelha, Placa QBY9486, RENAVAM 

01061358540 da existência da Escritura Pública de Renúncia de 

Propriedade emitida por Felipe Augusto Callejas De Souza ME, CPF n° 

040.947.911-08 / CNPJ n° 14.819.902/0001-44 com efeitos a partir de 

02/05/2018, bem como promova o sintomático bloqueio da emissão de 

licenciamento veicular referente ao exercício de 2020 por terceiros 

interessados e/ou despachantes credenciados ou não, salvo se 

requerido, a tempo e modo, a transferência de titularidade, mediante 

comprovação nos autos, pena de multa a ser fixada por este juízo. 

Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 

12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, conclusos. Às urgentes providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002613-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002637-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUILHERMINA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002962-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 
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remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002994-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003497-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003612-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DA CRUZ RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003881-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE LARA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002052-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002130-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELNISIA MARIA SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002094-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002088-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FATIMA DE AVILA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002278-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA HELENA FRANCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003670-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RIBEIRO DE ATAIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, ao aferir a data da distribuição 

da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008979-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON BENTO PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto e por tudo mais que dos 

autos consta com base no art. 487, inciso I/CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido posto na presente ação e via de consequência, 

CONDENO o requerido ao pagamento do valor correspondente ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 

05 (cinco) anos antecedentes à propositura desta ação, a serem 

apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção 

monetária conforme STF/Tema 810. Sem condenação do requerido em 

custas e despesas processuais, por ser isento (art. 3º, I, da Lei nº 

7.603/2001). Condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC. Deixo de recorrer de 

ofício ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista 

o direito controvertido não excederá o previsto no art. 496, § 3º/CPC, dada 

a natureza da causa. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. PRIC. Às 

Providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1011047-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BAIAO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto e por tudo mais que dos 

autos consta com base no art. 487, inciso I/CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido posto na presente ação e via de consequência, 

CONDENO o requerido ao pagamento do valor correspondente ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 

05 (cinco) anos antecedentes à propositura desta ação, a serem 

apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção 

monetária conforme STF/Tema 810. Sem condenação do requerido em 

custas e despesas processuais, por ser isento (art. 3º, I, da Lei nº 

7.603/2001). Condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC. Deixo de recorrer de 

ofício ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista 

o direito controvertido não excederá o previsto no art. 496, § 3º/CPC, dada 

a natureza da causa. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. PRIC. Às 

Providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002642-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA CHAGAS DE MORAIS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001308-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA ROSA DIAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002132-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VACIRA MILACENEY TEIXEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002269-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENILDA PEREIRA DE FATIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 
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qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005862-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER GOMES DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

GILMAR UTZIG - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de DILIGÊNCIAS 

nos Bairros BANDEIRANTES e CENTRO, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Nessas condições, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade 

nominada como coatora, para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, 

prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

março de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002334-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERALDO FIGUEIREDO SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES (REU)

ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT12300-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DESCONSTITUTIVA DE ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO TCE/MT aforada 

por MERALDO FIGUEIREDO S/A contra o ESTADO DE MATO GROSSO E 

OUTROS, com pedido de desistência formalizado após o evento citação. 

Com base no artigo 485, § 4º/CPC, por cautela, determino a intimação dos 

requeridos para, no prazo de até 05 (cinco) dias, se manifestarem, pena 

de anuência e concordância tácita. Com ou sem manifestação, conclusos. 

Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de março de 2020. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015665-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.SENTENÇA: "DECIDO Diante do exposto e por tudo 

mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I/CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente ação e via de 

consequência, CONDENO o requerido ao pagamento do valor 

correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura 

desta ação, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de 

juros e correção monetária conforme STF/Tema 810. Sem condenação do 

requerido em custas e despesas processuais, por ser isento (art. 3º, I, da 

Lei nº 7.603/2001). Condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC. Deixo de recorrer de 

ofício ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista 

o direito controvertido não excederá o previsto no art. 496, § 3º/CPC, dada 

a natureza da causa. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. PRIC. Às 

Providências. Cuiabá, 09 de março de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015671-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS CASTRO CAXITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA:"DECIDO Diante do exposto e por tudo 

mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I/CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente ação e via de 

consequência, CONDENO o requerido ao pagamento do valor 

correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura 

desta ação, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de 

juros e correção monetária conforme STF/Tema 810. Sem condenação do 

requerido em custas e despesas processuais, por ser isento (art. 3º, I, da 

Lei nº 7.603/2001). Condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC. Deixo de recorrer de 

ofício ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista 

o direito controvertido não excederá o previsto no art. 496, § 3º/CPC, dada 

a natureza da causa. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. PRIC. Às 

Providências. Cuiabá, 09 de março de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031984-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, manifestar sobre os documentos juntados 

pelo Requerido, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1061842-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ERTILE PEREIRA RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE DOS SANTOS SOUZA OAB - PE48458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran-MT (IMPETRADO)

MARINETH BENEDITA DE SANTANA (AUTORIDADE COATORA)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade de REITERAR a 

intimação da parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a 

seguir transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade nominada 

como coatora, para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1022128-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMA AGUIAR BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929291 Nr: 48887-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE BIANCA DE ALMEIDA VIEIRA CHIROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS UBIRAJARA CALDAS 

ARRUDA - OAB:17.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Tendo em vista o desarquivamento dos autos, intima-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738782 Nr: 35374-88.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA 

AGRICOLA,AGRÁRIO E PECUÁRIO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as contrarrazões ao recurso de apelações de fls. 726/737, 

bem como o recurso de apelação de fls. 738/743 apresentados pela parte 

requerida são tempestivos. Assim, remeto os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente, para querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794637 Nr: 951-34.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Tendo em vista a petição de fls. 184/185, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora acerca da sentença de fls. 182/183, e 

querendo no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726729 Nr: 22557-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO GOMES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

PORTO VELHO/RO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM, RENATA MACIEL 

MACHADO - PROC DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960783 Nr: 5174-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926980 Nr: 47642-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDA GRILLO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 
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dará inicio no cartório da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica de 

Cuiabá no dia 04/05/2020, às 14h30min, e será realizada a partir do dia 

05/05/2020, às 14h30min na Avenida Fernando Correa da Costa, 1.610- 

Sala 02- Centro Comercial Xavier- Bairro Jardim Kennedy- Cuiabá- MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975809 Nr: 12041-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY PATRICIA OJEDA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO WILLIAN DESTRO 

RIBEIRO - OAB:15332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL ( 

PROCURADOR MUNICÍPIO) - OAB:2.838

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 829302 Nr: 35119-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE AMELIA CORREA DE 

SOUZA FERNANDES - OAB:7716

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo Estado/MT contra o 

pedido de cumprimento de sentença aforado nos autos nº 3620/2005 

(código 222344 - apenso).

O embargante alegou excesso de execução nos cálculos apresentados 

pelos exequentes e juntou cálculo do valor que entende correto (f. 14/16). 

Oposição dos embargados (f. 25/26).

Ante a divergência nos cálculos apresentados pelas partes, corroborado 

pelo lapso temporal materializado até os dias hodiernos, determino a 

remessa dos autos à Contadoria Judicial, para, no prazo mais breve 

possível, elaborar planilha de cálculo atualizada, conforme teor da 

sentença (f. 127/130) e normas que regem a espécie.

Elaborados os cálculos de atualização, intimem-se ambas as partes para 

manifestação no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e 

concordância tácita.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 09 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1038860 Nr: 41040-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAL URQUIZA CAVALCANTE, 

CLAUDIONOR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANNE AMÉLIA CORREA 

DE SOUZA FERNANDES - OAB:7716-MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos pela PGE/MT contra o pedido 

de cumprimento de sentença, aforado nos autos nº 30351-74. 

2005.811.0041 - código 222344 (apenso) aforada por Claudionor Mendes 

da Silva e outro contra o INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária do 

Estado/MT.

Entretanto, constatado a autuação de dois processos de embargos à 

execução sobre a mesma matéria, um sob nº 35119-62.2013.811.0041 - 

cód. 829302, protocolado em 20.8.2013, e outro sob nº 

41040-31.2015.811.0041 - cód. 1038860 protocolado em 28.8.2015, 

ambos em idêntica marcha processual.

Para evitar eventual e hipotética prolação de decisões conflitantes e 

trâmite processual em duplicidade, JULGO EXTINTO estes Embargos à 

Execução sob nº 41040-31.2015.811.0041 - cód. 1038860, sem resolução 

de mérito, o que faço com base no art. 485, V do CPC/15.

Sem custas e honorários.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas de estilo.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 09 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759864 Nr: 12194-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORAIDE PIRES DE MIRANDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861587 Nr: 2977-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDELMA MOREIRA DA SILVA, ARTHUR CORREA 

MILITÃO, VERA MARTA FERRO BONACIM RODER, GENESIO CONSTÂNCIO 

DA SILVA, BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO, UBIRATAN DE 

MAGALHÃES BARBALHO, JORACI NEVES FERREIRA, PAULO HENRIQUE 

MOURA, ALDEMIR TORRES ALVES, CELIA FERREIRA DA SILVA, DANIEL 

BARBOSA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, JOCYLENE DE 

ARAUJO BASTOS E SILVA, ROSANE SUZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1020153 Nr: 32010-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MEIRELES BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDENCIO BORGES - 

OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O executado (Estado/MT) requereu juntada do comprovante de 

pagamento, sem prejuízo de pugnar pela expedição do alvará em favor do 

credor, extinção e arquivamento do processo (f. 72/74), enquanto na 

petição (f. 60), pleiteado levantamento em conta bancária pertencente ao 
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advogado do credor.

Quanto a cópia (f. 73), trata-se de depósito referente ao crédito principal, 

conforme cálculo oficial (f. 55) e RPV expedida em favor do credor 

Adriano Meireles Borba (f. 56).

Sem prejuízo dos poderes outorgados no instrumento procuratório (f. 33), 

o caso concreto trata-se de uma obrigação (execução) a ser satisfeita 

somente para o titular do crédito (Adriano Meireles Borba).

 Posto isso, intime-se o exequente, para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, indicar dados bancários de sua titularidade para 

recebimento do respectivo crédito.

Cumprida a determinação, expeça-se o alvará para levantamento do 

crédito principal (f. 73) em conta bancária de titularidade do credor 

Adriano Meireles Borba.

Materializado o levantamento, arquive-se com as anotações e cautelas de 

estilo.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 09 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 856817 Nr: 59071-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREOSMAR DOURADO BOA SORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MOURA - 

OAB:8714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Processo em fase de cumprimento de sentença para recebimento de 

honorários de sucumbência. Requisição de Pequeno Valor (f. 73), 

certificado decurso do prazo sem o pagamento (f. 77). Exequente 

requereu providencias para satisfação de seu credito (f. 79).

É a síntese. Decido.

O prazo de 02 (dois) meses para pagamento da RPV escoou sem 

nenhuma providência do executado. Aliás, da data da expedição da RPV 

(agosto/2018) até os dias hodiernos já se escoaram quase 2 anos!

A postura refratária do executado está certificada (f. 77), inexistindo 

nestes autos a comprovação do efetivo pagamento. Logo, a omissão 

traduz em anuência e concordância tácita ao bloqueio de valores, 

conforme preconiza o art. 6º do Provimento 11/2017 do e. TJMT.

Posto, isso, com base no art. 535, § 3º, III/CPC c/c art. 6º do Provimento 

11/2017-TJMT determino o bloqueio judicial via sistema Bacenjud em 

numerários existentes na conta bancária do Estado/MT, até o valor de R$ 

3.157,49 (três mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e nove 

centavos), cálculo oficial f. 72, com sintomática transferência à Conta 

Única Judicial, observado o Provimento nº 04/2007/CGJ.

Materializado o bloqueio judicial, dê-se ciência ao executado (art. 854, § 2º 

do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará para 

levantamento do valor ao respectivo advogado/credor (f. 75).

Às providências. Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 09 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 717699 Nr: 11574-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROSA AMÉLIA DE GUIMARÃES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RUBENS FALBOTA - 

OAB:10.171, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:

 Vistos.

 Processo em fase de cumprimento de sentença.

Em cumprimento à decisão (f. 191) a Contadoria Judicial elaborou os 

cálculos oficiais (f. 192/193).

 Concordância expressa do executado (f. 196), enquanto a exequente 

concordou parcialmente, fez apontamentos sobre inconsistência no 

cálculo referente à rubrica férias e requereu a remessa à Contadoria 

Judicial para retificação (f. 195).

Posto isso, acolho o pedido da exequente e determino a remessa dos 

autos à Contadoria Judicial, para, no prazo de até 05 (cinco) dias, retificar 

ou ratificar o cálculo oficial naquilo que pertine ao crédito das férias, 

observado o teor da petição (f. 195).

Em caso de alteração nos cálculos, ouçam-se as partes no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, pena de concordância e anuência tácita. 

Caso contrário (inexistindo alterações), conclusos.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 09 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010084-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

CRISTINA TEIXEIRA LADISLAU OAB - 021.227.201-23 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Tendo em vista a existência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública nesta comarca com a competência para 

"processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos", DECLINO da competência e determino a 

remessa dos autos àquele Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Cumpra-se, com urgência. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010085-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES OAB - MT22158/E 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro. (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar postulada. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que 

querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 
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remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1027868-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LINA PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA e, por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 

10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na 

espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. P. R. I. Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, certifique-se e arquivem-se 

os autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056742-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Tendo em vista a existência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública nesta comarca com a competência para 

"processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos", DECLINO da competência e determino a 

remessa dos autos àquele Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Cumpra-se, com urgência. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039480-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICLEIDE CARNEIRO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT17827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, com fundamento no art. 

64, §1°, do CPC, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, e 

DECLINO, ex officio, do processamento e julgamento desta demanda, 

determinando a sua remessa ao Juízo da Justiça Federal de Cuiabá/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010414-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUZA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Tendo em vista a existência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública nesta comarca com a competência para 

"processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos", DECLINO da competência e determino a 

remessa dos autos àquele Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Cumpra-se, com urgência. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1050760-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MENEZES E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA OAB - MT18342/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Assim, não obstante os motivos que calcam 

a pretensão da impetrante, ante a ausência de legitimidade do IBADE para 

figurar no polo passivo, intime-se a impetrante, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321 e artigo 6º da Lei 

12.016/2009), a fim de adequar o polo passivo da ação mandamental, 

indicando a autoridade coatora. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, imediata conclusão. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003263-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIO MOURA DOS SANTOS SANTANA TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações 

pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do writ ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 

enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, 

ingressar na ação. Após, abra-se vista ao representante do Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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Processo Número: 1003263-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIO MOURA DOS SANTOS SANTANA TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Bandeirantes, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para 

que preste as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência do writ ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de 

direito público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem 

documentos, para, querendo, ingressar na ação. Após, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1031656-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA e, por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 

10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na 

espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. P. R. I. Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, certifique-se e arquivem-se 

os autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1033068-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO ALVES LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, CONCEDO A 

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente 

deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a liberação e 

licenciamento do automóvel LIFAN X60 1.8L TALENT (Importado), 

ano/modelo 2018/2019, placa QCX4217, cor CINZA, para o ano de 2019, 

sem a exigência do pagamento prévio das multas. Sem custas 

processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Encaminhe-se cópia desta 

decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 

12.016/2009. P. R. I. Em caso de interposição de apelação, observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso 

voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame 

necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015144-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Divanir Marcelo de Pieri (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, CONCEDO A 

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente 

deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a liberação e 

licenciamento do automóvel NOVO FOX CL SB (Nacional), ano/modelo 

2015/2016, placa QBR9150, cor BRANCA, para o ano de 2017, sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Sem custas processuais, em 

face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 

do STJ e 512 do STF. Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) 

autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009. 

P. R. I. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame 

necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009795-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:HOMOLOGO a desistência do presente 

mandamus para os fins do artigo art. 200, parágrafo único, do CPC/2015. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a 

presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. 

Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005285-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MONTEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

PREFEITURA DE CUIABA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto e em vista da 

inadequação da via eleita, DENEGO A ORDEM e julgo extinto sem 

resolução de mérito o presente feito, nos termos do §5º do art. 6º da Lei 

12.016/09 e art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas (artigo 10, inciso XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso). Sem honorários (Súmulas 512 

STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006776-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO PIRES FRANCO (REQUERENTE)

GLAUCO MARTINS FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Isso posto, nos termos do artigo 337, §§ 1º 

a 3º CPC, em face da litispendência desta ação para com a AÇÃO 

ORDINÁRIA de nº 1027677-18.2019.8.11.0041, JULGO extinto sem 

resolução de mérito o presente processo (art. 485, V, CPC). Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1034483-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR MONTEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT8352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, CONCEDO EM PARTE A 

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente 

deferida para determinar que a Autoridade Impetrada proceda ao 

licenciamento, para o ano de 2019, em relação ao veículo 

RENAULT/LOGAN, ano 2015/2016, álcool/gasolina, cor cinza, chassi nº 

93Y4SRD04GJ945896, RENAVAM nº 01054451700, placa PWG7168, sem 

a exigência do pagamento prévio das multas consignadas no extrato que 

instrui a inicial. A determinação para que a autoridade coatora proceda ao 

licenciamento dos referidos veículos independentemente do pagamento as 

multas descritas nos autos, não reflete impedimento à averiguação da 

regular documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e das 

demais exigências legais. Sem custas processuais, em face da isenção 

prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF. Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), 

nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009. P. R. I. Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à 

instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, §1° da 

Lei n° 12.016/2009. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883529 Nr: 18911-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS UBIRAJARA CALDAS 

ARRUDA - OAB:17.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Tendo em vista o desarquivamento dos autos, intima-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820797 Nr: 27020-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANEY MORAES DIAS CASTRANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M GONZALES JUNIOR - 

OAB:13945/MT, DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - OAB:14359/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768991 Nr: 21931-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO INOCENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS- 

PROCURADORA FEDERAL - PF/MT - OAB:, WESLEY LAVOISIER 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROC. FEDERAL

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782544 Nr: 36191-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIN MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965274 Nr: 7075-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RODRIGUES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL ROBERT H. RODRIGUES 

DE MAGALHAES - OAB:17831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876622 Nr: 14523-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NATANAEL BORGES BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE CUIABA - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716472 Nr: 10298-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUITER JORGE DE CARVALHO, AMELIA AUGUSTA 

STEFANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709488 Nr: 2377-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO GOMES BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831544 Nr: 37209-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO, SONIA ROSA DE 

SOUZA, ROSALINA NOBRES DE ALMEIDA, MARIA ANALICE DE LIMA 

FERREIRA, SANDRA MARA FERNANDES BONILHA, VILMA MARIA 

GONÇALVES DA SILVA FIGUEIREDO, SONIA DIAS DA LUZ, RITA 

CHRISTINA MARTINS BORGES, ROSELI DELGADO SAMPAIO ALVES, 

MARIA ALICE RAMOS DA SILVA, MARIA JOSE RODRIGUES DOS 

SANTOS, ROSA HERVATIN, ROSALINA RIBEIRO MACHADO, SANTINA 

LEMES DO PRADO LOUZADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049822-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE BARROS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 400181 Nr: 33055-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA TORRES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ELONET HABITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT, JÔNATAS PEIXOTO LOPES - OAB:20.920-O, KAMILA 

MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS - OAB:8862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT, GABRIEL VALLADÃO FRANÇA 

- OAB:158.700-RJ

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de usucapião proposta por Vilma Torres Fernandes 

em face da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - 

COHAB.

2. Analisando o contexto dos autos, é certo que o feito está na fase do 

julgamento conforme o estado do processo: a ação foi proposta, houve 

citação e contestação, bem como impugnação.

3. Entretanto, o Estado de Mato Grosso noticiou a publicação do Termo de 

Cooperação Técnica n. 43/2017, visando a promoção e regularização 

fundiária dos imóveis da extinta Companhia de Habitação (objeto dos 

autos). Pelo que requereu informações junto à Agência DESENVOLVE.
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4. Note-se que, por si só, a hipótese não apresenta impedimento ao direito 

perseguido pela parte requerente; todavia, segundo alegação na exordial, 

todas as parcelas referentes ao imóvel usucapiendo foram pagas, pelo 

que, em tese, verifica-se possível sua regularização frente ao indigitado 

termo de cooperação.

5. Assim sendo, nos termos do artigo 438, II, do CPC, determino:

(a.) Oficie-se à MTFOMENTO para apresentar cópia do procedimento 

administrativo da extinta COHAB relativo ao objeto da lide, bem como 

eventual processo administrativo em nome do possuidor originário do lote 

e/ou termo de quitação/autorização para escrituração. Prazo: 30 (trinta) 

dias;

(b.) Oficie-se à Agência DESENVOLVE para informar acerca da existência 

de procedimento que vise a regularização do imóvel objeto da lide, com 

suas especificações, nos termos do Decreto n. 1.149/2017. Prazo: 30 

(trinta) dias.

6. Atendidos os comandos acima, INTIMEM-se as partes para 

manifestação no prazo de 20 (vinte) dias.

7. EXPEÇA-se o necessário.

8. Oportunamente, conclusos.

9. CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 380001 Nr: 15739-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULÁLIA AVELINA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:, DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA 

(PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos com urgência por se tratar de processo 

remanescente da META 2.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 353175 Nr: 23580-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINHO ART. CONFECÇÕES, INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, NEUZALINA DE SOUZA NEVES, INY MINERVINA DE 

SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, DEUSDETE 

PEDRO DE OLIVEIRA (PROC.EST.) - OAB:2530/MT, JOSE VITOR DA 

CUNHA GARGAGLIONE - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL e, com efeito, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido nos embargos monitórios e DECRETO a 

extinção da ação monitória, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

487, II, do CPC.Em tempo, ressalta-se que “a Emenda Constitucional n. 

80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério 

Público , portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em 

seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal” (N.U 

1005192-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).Decisão 

NÃO sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se os 

autos.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 354765 Nr: 25244-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDA FERREIRA LINO DA COSTA, ADEMIR 

GONÇALVES DA COSTA, GUANANDHY HEMODERIVADOS 

PROCESSAMENTO DE SORO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST, JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Vistos.

Ao Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos com urgência por se tratar de processo 

remanescente da META 2.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 809811 Nr: 16298-10.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:7174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- OAB:164244-1

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 198, RENOVE-se o mandado de intimação 

ao Gerente Executivo do INSS, ou a quem lhe fizer as vezes, nos termos 

da decisão de fl. 193.

Por conseguinte, efetivados e certificados os comandos supra, 

REMETAM-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em vista do reexame necessário da sentença prolatada nos autos.

INTIMEM-se.

EXPEÇA-se o necessário.

CUMPRA-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 858302 Nr: 272-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMATILDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 9.Razão disso, DETERMINO:a)A devolução do montante depositado na 

conta judicial vinculada ao feito decorrente do ato promovido à fl. 54, ao 

Estado de Mato Grosso. EXPEÇA-se alvará judicial.b)O cancelamento da 

Requisição de Pequeno Valor formalizada à fl. 42, devendo a Secretaria 

do Juízo certificar a efetivação deste ato.c)Considerando que a 

atualização do débito é promovida pela Central de Precatórios do E. TJMT 

(art. 28 da Portaria nº 528/2019-GAB), EXPEÇA-se o competente Ofício 

Requisitório, nos termos decisão de fl. 35.10.Certificada a satisfação do 

crédito, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.11.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904719 Nr: 33363-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERTIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 Certifico que a sentença transitou em julgado e nada foi requerido. 

Considerando a petição de fls.203, impulsiono os autos intimando a parte 

autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1435286 Nr: 16533-64.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO COENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por ALTINO 

COENGA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Em análise, verifico que o requerimento é ensejado pela sentença 

prolatada nos autos nº 3295-22.2012.811.0041 – Código 778966, cuja 

fase de conhecimento se deu neste Juízo.

Todavia, o processo judicial referenciado está sob análise da 2ª instância 

jurisdicional, notadamente por força de reexame necessário/recurso de 

apelação, conforme status atual indicado pelo Sistema Apolo nesta data; 

portanto, em pleno trânsito processual.

Ademais, a pretensão exarada significa o cumprimento provisório da 

sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia 

certa, sobre a qual deve a parte exequente observar o disposto no 

parágrafo único do art. 522 do CPC.

 Ademais:

“1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão 

geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda 

Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A 

jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder 

Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar 

quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 

Precedentes.” (STF – RE 573.872/RS – Rel. Min. Edson Fachin – Plenário: 

24.05.2017)

Razão disso, INDEFIRO a petição inicial, pelo que JULGO EXTINTA a 

pretensão, sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Transcorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-se os autos, com as baixas de 

estilo.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1043442 Nr: 43238-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. 

HUMGUENEY IRIGARARAY - OAB:2569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:02748, HUGUENEY ALVES DO REIS - OAB:8324/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução propostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da execução de sentença que lhe é movida por Cleusa 

Alves de Almeida, ao argumento de excesso de execução havida na 

planilha de cálculo apresentada pela parte exequente.

Instada a se manifestar, a parte embargada anuiu com os cálculos do 

embargante (fl. 19).

Nesse compasso, HOMOLOGO o reconhecimento do pedido e, por 

consequência, os valores apresentados pela parte embargante.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com supedâneo no artigo 487, III, 

“a”, CPC.

Observado a ausência de resistência da embargada, NÃO há que se falar 

em sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Por conseguinte, tendo em vista as diretrizes traçadas pelo provimento n. 

6/2020-CM, DETERMINO seja realizado o cadastramento da RPV no 

Sistema SRP, no valor de 5.766,86 (cinco mil, setecentos e sessenta e 

seis reais e oitenta e seis centavos), atualizados até o dia 5-8-2015 (fl. 

12), vinculando-se aos autos principais (cód. 185866).

Para atualização da RPV deverá ser observado o disposto no artigo 2º do 

referido provimento, em conformidade com os índices definidos pelo tema 

810-STF.

Translade-se cópia desta sentença para o feito principal em apenso (cód. 

185866).

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

 P. R. I.

Considerando a renúncia do prazo recursal pela embargada, com as 

baixas e anotações de estilo, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 756780 Nr: 8911-75.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE 

COLETIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚB. DELEGADOS DO ESTADO DE MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PONDÉ - 

OAB:13.830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:6.387/MT, LAURA SANTANA HENRY - OAB:282.156, 

MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos.

CUMPRA-se a decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 756914 Nr: 9055-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES 

PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 17.Isso posto, com fundamento no artigo 487, inciso I, CPC, julgo 

procedente o pedido vestibular e declaro extinta a ação, com julgamento 

de mérito.18.Em razão do princípio da casualidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, com 

amparo no artigo 85, § 8º, do CPC, ARBITRO em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais).19.Sentença NÃO sujeita ao reexame necessário. 20.P. R. I.A

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 812576 Nr: 19068-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMÍLIO 

BIANCHI NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, em face de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

Não obstante ao saneamento do feito, verifica-se que o fundamento 

apresentado pela parte autora à justificar o pedido liminar de imissão na 
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posse foi o “receio de dano irreparável, uma vez que a não imissão na 

posse da referida área inviabilizará a execução das obras de implantação 

do Veículo Leve sobre Trilhos – LVT” (fl. 8).

Ocorre que em processo diverso ajuizado em desfavor da mesma parte 

requerida e com pedido semelhantemente fundamentado (cód. 814248), o 

Estado de Mato Grosso chegou a apresentar pedido de desistência ante a 

rescisão contratual administrativa com o consórcio VLT, conforme a 

manifestação n. 119/SEBJUD/2019, homologada pelo Subprocurador Geral 

Judicial e Procurador Geral Adjunto do Estado.

 Destarte, antes de inicial a instrução processual, DETERMINO intime-se a 

parte autora para informar se persiste/existe o interesse processual, 

justificando-se no núcleo necessidade frente a implantação do VLT. 

Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de extinção.

Caso a parte autora demonstre o interesse processual, sem prejuízo da 

posterior análise do Juízo, INTIME-se a parte requerida para cumprir o item 

12 da decisão acostada à fl. 370-v. Prazo: 10 (dez) dias.

INTIMEM-se.

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 848010 Nr: 51432-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENJI EGUCHI, ELISA AKEMI KUMASAKA 

EGUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16.214

 Vistos etc.1.... 9.Destarte, antes de sanear o feito, DETERMINO intime-se 

a parte autora para informar se persiste/existe o interesse processual, 

justificando-se no núcleo necessidade frente a implantação do VLT e, em 

caso positivo, efetuar o depósito do valor da indenização no prazo de 20 

(vinte) dias, sob pena de revogação da medida e consequente extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 10.Após, diga a parte 

requerida no prazo de 10 (dez) dias.11.INTIMEM-se.12.Oportunamente, 

conclusos.13.CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 860624 Nr: 2226-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:104.427/RJ, 

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3.936/MT, VINICIUS FARIA 

PEREIRA - OAB:RJ/165.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 “(...)2. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todos 

os argumentos esposados nas contrarrazões do recurso especial, 

quando já encontrou fundamento suficiente para resolver a controvérsia. 

3. Ausência de omissão no julgado embargado. Na verdade, a pretensão 

dos aclaratórios é o rejulgamento do feito, contudo inviável diante da via 

eleita. (...) 5. embargos rejeitados." (STJ, 1ª Seção, EDcl no REsp 

1111202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/08/09). Ex positis, 

nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo no artigo 1.022, 

incisos I e II do CPC, NÃO ACOLHO os presentes embargos de 

declaração.Renovado o prazo recursal, nos termos do artigo 1026 do 

CPC. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 847360 Nr: 50873-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de MARIA ELISA DE OLIVEIRA 

NOETHEN.

Considerando que o autor apresentou manifestação consistente no 

prosseguimento do feito após submeter o interesse processual à 

Secretaria do Estado das Cidades (fl.203-v), DETERMINO cumpra-se na 

íntegra a decisão exarada à fl. 202, notadamente quanto à produção de 

prova pelas partes.

Oportunamente, conclusos.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 820927 Nr: 27144-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO EMÍLIO SANCHEZ MOSET, REGINA 

FÁTIMA TENUTA SANCHEZ, CARLA LETICIA GHIORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 Vistos.

Não obstante ao saneamento do feito, verifica-se que o fundamento 

apresentado pela parte autora visando justificar o pedido liminar implica no 

fato de as “benfeitorias/acessões erigidas pelos requeridos são nocivas 

para o tráfego de veículos e estão a impedir a execução das obras... na 

modalidade de Veículo Leve sobre Trilhos – LVT... ” (fl. 12-v).

Ocorre que em processo diverso, mas com semelhante fundamentado 

(cód. 814248), o Estado de Mato Grosso chegou a apresentar pedido de 

desistência ante a rescisão contratual administrativa com o consórcio 

VLT, conforme a manifestação n. 119/SEBJUD/2019, homologada pelo 

Subprocurador Geral Judicial e Procurador Geral Adjunto do Estado.

 Destarte, antes de inicial a instrução processual, DETERMINO intime-se a 

parte autora para informar se persiste/existe o interesse processual, 

justificando-se no núcleo necessidade frente a implantação do VLT. 

Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de extinção.

Caso a parte autora demonstre o interesse processual, sem prejuízo da 

posterior análise do Juízo, poderá ainda apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico em relação a perícia deferia à fl. 269.

Após, CUMPRA-se nos ulteriores termos da decisão anterior.

Caso contrário, não havendo manifestação positiva por parte do Estado de 

Mato Grosso em relação ao prosseguimento do feito, voltem-me em 

conclusão.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 713953 Nr: 7136-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime da Cruz Borges 

Assumpção - OAB:11793/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8.312, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS 

DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos.

INTIME-se a parte exequente para se manifestar em relação ao pedido 

apresentado pela executada às fls. 260/261. Prazo: 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1036770 Nr: 39950-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA FERREIRA DA SILVA, ROMANA AVELINA RADI 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE AUXILIADORA DA SILVA - 

OAB:22068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 02 (dois) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 600,00 como valor 

total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 970960 Nr: 9701-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ALIANÇA COMERCIO DE GRAOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Vistos.

Após as deliberações determinadas nos autos principais, voltem-me em 

conclusão.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 994298 Nr: 20697-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ALIANÇA COMERCIO DE GRAOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante a certidão retro sugerir o abandono de causa pela parte 

autora (art. 485, II e III c.c art. 274, p. ú, CPC), INTIME-se o requerido para 

esclarecer se os créditos tributários objetos desta ação (ACF’s 

1040261/55/101/2014, 1040667/55/101/2014 e 1040669/55/101/2014 - fls. 

113/115/124), foram ou não inscritos em dívida ativa, apresentando, em 

caso positivo, a CDA correspondentes e possível executivo fiscal. Prazo: 

20 (vinte) dias.

Após, ao Ministério Público.

Ato contínuo, voltem-me em conclusão.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 710279 Nr: 3225-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENEZES E GOBBI CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CLEUZA ALVES 

DE ALMEIDA, COOPERATIVA CONDOMINIAL AUTÔNOMA LTDA COAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LEÃO MENEZES - 

OAB:23229/0, Wesllainy Regina Ferreira Quintino - OAB:25236/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:02748, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 Vistos.

CUMPRA-se o item 3 da decisão acostada à fl. 258.

Após, conclusos com urgência por se tratar de processo remanescente 

da META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 839594 Nr: 44093-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA APARECIDA FREITAS 

FARIA ARAUJO - OAB:16769/O, JULIO TARDIN - OAB:4479, RAFAEL 

JARA BIGIO - OAB:20194/O

 Vistos.

Não obstante ao saneamento do feito, verifica-se que a causa de pedir 

fundamentada pela parte autora reside parcela do imóvel “necessário para 

a execução da obra de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – LVT... 

” (fl. 7).

Ocorre que em processo diverso, mas com semelhante fundamentado 

(cód. 814248), o Estado de Mato Grosso apresentou pedido de 

desistência da ação ante a rescisão contratual administrativa com o 

consórcio VLT, conforme a manifestação n. 119/SEBJUD/2019, 

homologada pelo Subprocurador Geral Judicial e Procurador Geral Adjunto 

do Estado.

 Destarte, antes de inicial a instrução processual, DETERMINO intime-se a 

parte autora para informar se persiste/existe o interesse processual, 

justificando-se no núcleo necessidade frente a implantação do VLT. 

Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de extinção.

Após, diga a parte autora no prazo de 10 (dez) dias.

INTIMEM-se.

 CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra
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 Cod. Proc.: 838930 Nr: 43475-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA TEREZINHA EUBANK, PAULO 

ANTUNES MACIEL, PLANO QUATRO COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA, 

IZABEL SILVANA MOSCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, em face de PLANO QUATRO COMÉRCIO DE IMÓVEL LTDA e 

OUTROS.

A parte requerente apresentou pedido de desistência “tendo em vista que 

o documento anexo da Secretaria de Estado das Cidades que noticia 

quenão persiste o interesse na desapropriação da área objeto desta 

ação... ” (fl. 145).

Sem embargos, tem-se que a parte autora passou a ser carecedora de 

ação por falta superveniente de interesse de agir, nos núcleos 

necessidade e utilidade, devendo a ação ser extinta sem resolução de 

mérito.

Outrossim, verifica-se que não houve apresentação de contestação pela 

parte requerida, pelo que prescinde de seu consentimento (art. 485, § 5º, 

CPC).

Isso posto, DECLARO extinta a ação, sem julgamento de mérito, a teor do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Observado a ausência de resistência, NÃO há que se falar em sua 

condenação nos ônus sucumbenciais.

DEFIRO o levantamento do valor depositado pelo autor à título de 

indenização (fls. 86/87). EXPEÇA-se o necessário.

 Cientifique-se o Ministério Público.

P. R. INTIMEM-se.

 Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 819636 Nr: 25907-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS&M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DE RECEITAS DO MUNICIPAIS DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ, CHEFE DO GAT - GESTOR DE ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA DA PREFEITURA, CHEFE DA PROCURADRIA FISCAL DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR ZAMAR TAQUES 

- OAB:4659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O, RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 20.Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na 

forma do art. 487, I, do CPC, convolando em definitivos os efeitos da 

liminar outrora deferida, pelo que CONCEDO A ORDEM para declarar ilegal 

o ato administrativo que determinou a reativação dos débitos tributários 

referentes ao Processo Administrativo n. 344.542-8 de 15.02.2005, em 

razão da prescrição reconhecida administrativamente.21.Sem custas 

conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de 

Mato Grosso.22.Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).23.Nos 

termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente 

sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o 

prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com 

nossas homenagens.24.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 904744 Nr: 33386-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S/A - ("AMBEV")

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.934/MT, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - 

OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 14.Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por 

demonstrados o ‘fumums boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, pelo que recebo a 

garantia ofertada pela requerente - Carta de Fiança Bancária nº 

2.070.061-0 (fl. 163) – apenas para fins de obtenção de certidão positiva 

com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN e, neste particular, 

CONVOLO em definitivos os efeitos da liminar deferida ‘initio litis’.15.Por 

conseguinte, DECRETO a extinção da ação, com julgamento de mérito 

(artigo 487, inciso I, CPC).16.Diante da sucumbência recíproca, distribuo o 

ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) a cada demandante, 

oportunidade em que fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, com respaldo no artigo 85 § 3º, I, 

CPC.17.P. R. I.18.Sentença NÃO sujeito ao reexame necessário.19.Com o 

trânsito em julgado, traslade-se cópia para os autos principais, bem como 

da Carta de Fiança Bancária nº 2.070.061-0 acosta à fl. 163.20.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030470 Nr: 36982-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDOSO INFO E EMBALAGENS, WAGNER CARDOSO 

DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, ASSOCIAÇÃO DOS 

CAMELÔS DO SHOPPING POPULAR, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9.995/MT

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, sem manifestação. 

Considerando que não foi publicada a decisão de declíneo de competência 

via DJE, para o requerido (a) ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING 

POPULAR, faço nova intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 974537 Nr: 11412-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS, SCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de interdição com pedido de internação compulsória 

formulado em face de SILVIO CESAR CONCEIÇÃO.

A parte requerente apresentou pedido de desistência “visto que o seu 

filho já foi internado e que no momento está bem, não necessitando mais 

de internação” (fl. 80), postulando pela extinção do feito sem julgamento 

do mérito.

Isso posto, a teor do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formalizada pela parte requerente e, por 

conseguinte, DECLARO extinta a ação sem julgamento de mérito.

 Sem custas e honorários.

P. R. I.

 Vista ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra
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 Cod. Proc.: 988576 Nr: 17920-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEI DOS SANTOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por EDNEI DOS 

SANTOS GONÇALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde 

pleiteia o fornecimento de medicamento.

2. Em decisão de fls. 55 foi determinado a intimação da parte autora, bem 

como da pessoa jurídica que fornecera a medicação; sobrevieram as 

seguintes informações: a.) falecimento da parte autora (fls. 58); b.) 

inexistência, no local indicado, da pessoa jurídica fornecedora do 

medicamento (fls. 61).

3. Não obstante a ocorrência das circunstâncias acima descritas, 

analisando os autos, verifica-se a ausência da citação e intimação da 

parte ré para contestar a presente ação.

4. Desta feita, CITE-SE e INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, 

querendo, contestar a presente lide. Prazo: 15 (quinze) dias (art. 183 c/c 

art. 335, ambos do CPC).

5. Com a contestação, à parte autora. Prazo: 15 (quinze) dias (art. 350 do 

CPC).

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 915557 Nr: 40589-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S/A - ("AMBEV")

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA 

BICHARA - OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- OAB:Procurador

 Vistos.

Cuida-se de ação ordinária proposta em face do Estado de Mato Grosso, 

cuja pretensão autoral reside na anulação de créditos tributários 

constituídos mediante os Termos de Apreensão e Depósitos ns. 

1103024-0, 1103161-0, 1103205-4, 1103210-8, 1103759-3 e 1103760-0.

O processo foi distribuído por dependência à medida cautelar n. 

33386-27/2014, palco onde a parte autora ofereceu fiança bancária para 

fins da expedição da certidão positiva de débitos fiscais com efeito 

negativo, nos termos do artigo 206, CTN. Logo, considerando as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 151 do CTN, importa dizer que NÃO houve 

a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

Diante do quadro, duas ações se apresentam: ou o crédito tributário foi 

inscrito em dívida ativa e executado, o que, a rigor, afasta a competência 

deste Juízo para o processamento da lide, ou o crédito tributário não foi 

inscrito e muito provavelmente foi alcançado pela prescrição.

Desta feita, INTIME-se a parte requerida para esclarecer se os créditos 

tributários objetos desta ação (TAD’s ns. 1103024-0, 1103161-0, 

1103205-4, 1103210-8, 1103759-3 e 1103760-0), foram ou não inscritos 

em dívida ativa, apresentando, em caso positivo, a(s) CDA(s) 

correspondente(s) e possível executivo fiscal. Prazo: 20 (vinte) dias.

Após, diga a parte autora no prazo de 10 (dez) dias.

Ato contínuo, voltem-me em conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 855506 Nr: 57936-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DOMINGOS, TEREZINHA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMÍLIO 

BIANCHI NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6.203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 10.Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por não 

vislumbrar vícios na decisão interlocutória atacada, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração.11.Em tempo, conforme 

publicamente noticiado, sabe-se que o requerido Murilo Domingos veio a 

óbito em momento posterior aos presentes declaratórios. 12.Com efeito, 

não sendo o caso de habilitação precedida da suspensão do processo, 

posto que o instituto pressupõe a existência da relação 

jurídico-processual aperfeiçoada, INTIME-se a parte autora para 

regularizar o polo passivo da ação. Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, VI, c/c art. 9º, CPC).13.Sem prejuízo, como forma de 

efetiva colaboração processual, poderá o causídico constituído à fl. 78, 

munido de instrumento com poderes especiais para receber citação, 

antecipar a regularização e a angularização processual . 

14.INTIMEM-se.15.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867516 Nr: 7571-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL & ALVES LTDA, EDMILSON SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ELISABETH ZAITUM 

CARDOSO DO NASCIMENTO - OAB:12332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902259 Nr: 31515-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA SALES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS 

E PRESIDENTE . DA COM. .DE POSSE DA SAD/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12.856 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001856 Nr: 24202-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA - 

CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 427 de 828



Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985111 Nr: 16375-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J V CENTRO AUTOMOTIVO LTDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DE TRIBUTAAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO DE CUAIBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946044 Nr: 58038-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA LEITE 

- OAB:17671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1255526 Nr: 22845-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE 

RODOVIARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERV. PÚBLICOS DELEGADOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO MARINHO DO 

NASCIMENTO - OAB:6304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos.

Ante a manifestação Ministerial retro, CUMPRA-se o item 2 da decisão 

exarada à fl. 315.

Após, voltem-me em conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 750213 Nr: 1922-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE MARIA FERREIRA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMÉLIA RIBEIRO PERON - 

OAB:11.764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos.

O feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

No caso concreto, encontram-se presentes todos os elementos 

necessários para a apuração do quantum debeatur mediante simples 

cálculo aritmético como, aliás, indicou a parte exequente à fl. 184 ao 

requerer o “cumprimento de sentença líquida e certa pendente de simples 

cálculos aritiméticos”.

Destarte, nos termos do artigo 534 CPC, DETERMINO intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 dias, colacione aos autos a planilha 

atualizada dos valores que entende devidos, em obediências aos 

parâmetros da sentença/acórdão proferida nos autos.

Suprida a falha apontada, INTIME-se a parte executada para manifestação 

no prazo de 10 (dez) dias, observado o disposto no artigo 183 do CPC.

Sem prejuízo, RETIFIQUE-se o tipo de ação na capa dos autos para 

constar cumprimento de sentença

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 767151 Nr: 19958-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVANIR GOMES DE SOUZA, EDSON PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denezio Pio da Silva - 

OAB:14087/MT, EMMANUEL OLIVEIRA NETO - OAB:13.354/MT, 

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por Edson Pereira 

da Silva e Levanir Gomes de Souza em face do Estado de Mato Grosso.

2. Regularmente citada, a parte executada apresentou embargos à 

execução; todavia, nos termos da sentença transitada em julgado na data 

de 13-2-2017 (fl. 126 dos apensos), as arguições suscitadas pelo 

executado embargante foram rejeitadas.

3. De lá pra cá, o feito tramita em busca da homologação/atualização do 

crédito exequendo.

 4. Não obstante, considerando a natureza da ação executiva, bem como 

do procedimento pertinente aos precatórios, mormente porque a 

atualização do crédito é realizada pela Central de Conciliação de 

Precatórias do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato, verifica-se 

possível a homologação da memória de cálculo apontada no próprio título 

executivo.

5. Logo, revela-se despicienda a atualização do crédito neste momento 

processual, porquanto, segundo a norma do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, será a tempo e modo realizada pela Central de 

Conciliação de Precatórias do TJMT.

6. Desta sorte, para que surtam os efeitos legais, HOMOLOGO os valores 

constantes das certidões acostadas às fls. 24 e 31, liquidadas, 

respectivamente, em 12 e 13-09-2008, sobre o valor bruto de cada título 

(uma vez que, quando for o caso, “efetivado o pagamento de precatório... 

o Tribunal de Justiça local providenciará... retenção do imposto de renda 

devido na fonte pelos credores, e seu respectivo recolhimento – art. 32, 

IV, Resolução 115/2010-CNJ).

7. Nestes termos, DETERMINO a expedição dos ofícios requisitórios ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo, a certidão 

corroborada à fl. 24, correspondente ao exequente Edson Pereira da Silva 

e, à fl. 31, a exequente Levanir Gomes de Souza.

8. INTIMEM-se.

 9. EXPEÇA-se o necessário.

10. Após, REMETA-se o feito ao arquivo.

11. CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949955 Nr: 60344-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:6847

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818851 Nr: 25145-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN HERCULANA DA SILVA, ALEX ALVES 

BERNARDES, DEDSB, AGHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813911 Nr: 20385-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DUARTE LEAL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1050858-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL RIBEIRO BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência nos 

bairros: 1) Centro Político Administrativo e 2) Centro, em Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039579-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PAMPADO NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DAUSON JOSÉ DA SILVA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022400-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LOURENCO DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Membro da Comissão de Avaliação de diplomas do PAS/2019 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1046235-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE VIEIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA OAB - MT11261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1046972-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO WIROSKI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA IVETE MICHELON OAB - MT23733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO VASCONCELOS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 
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Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1044841-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS WENDER DE QUEIROZ - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019063-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIAS FLOSE DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022234-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CATARINA VARRESE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1040640-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO FREIRE DE MENDONCA OAB - DF50910-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Presidente do Conselho Superior de Policia do Estado de Mato Grosso - 

Delegado Dr. Fernando Vasco Spinelli Pigozzi (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392106 Nr: 27628-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:

 Venho intimar a parte autora para juntar nos autos o numero do CPF das 

partes autoras do processo: Iracema Ovidio Perreira, Tania maria 

Montalvani e Maria Aparecida Pereira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453280 Nr: 25196-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028575 Nr: 36078-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA OLIVEIRA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 446945 Nr: 21126-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES, NATHALIA CRISTINA 

XAVIER DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.
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Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de VERBA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS formulado por IGNEZ MARIA MENDES LINHARES, em face 

de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO 

– MT SAÚDE, consoante os termos explicitados às fls. 351/353.

O executado, regularmente intimado, compareceu aos autos às fls. 

394/402, informando o cumprimento da obrigação e pugnando pela 

extinção do feito com as baixas necessárias.

A exequente aquiesceu com o valor pago, requerendo o levantamento 

através de alvará judicial, com a indicação dos dados bancários para tanto 

(fl. 502).

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual houve o pagamento integral 

do débito por parte do devedor, conforme comprovante anexado às fls. 

394/402.

Com o pagamento do débito, esgota-se o interesse da parte credora em 

prosseguir com o processo executório e, por outro lado, o devedor tem o 

lídimo direito de ver declarado por sentença, sua não mais sujeição à 

execução.

Ex Positis, tendo à parte executada comprida a obrigação, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o processo com fundamento no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Tratando-se de pagamento espontâneo, bem como diante da concordância 

do exequente com os valores pagos, resta tacitamente dispensado o 

trânsito em julgado desta decisão, razão pela qual determino desde já a 

expedição do competente alvará judicial conforme dados indicados à fl. 

502.

Após, remeta-se ao arquivo com as baixas e formalidades legais.

Intimem-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020

 CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1038564 Nr: 40864-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL ( 

PROCURADOR MUNICÍPIO) - OAB:2.838

 Vistos,

 Anote-se a fase de cumprimento de sentença.

Opostos os Embargos de Declaração (fls. 259/261) e, diante da 

eventualidade de empregar-se efeito modificativo à decisão, nos termos 

do artigo 1.023, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, ouça-se o 

embargado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992156 Nr: 19514-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZAN HAUAGGE DOS SANTOS, JULIANA SILVA DOS 

SANTOS, EDILENA DE ARAUJO CAMPOS, ANTONIO PALU JUNIOR, 

EUCELLEI DOS SANTOS FERNANDES, MARCOS FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 861586 Nr: 2976-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO FRANCISCO DAS NEVES, JOSELINA BENEDITA 

DUTRA, NEUZA LEDUVINA RONDON, MANOELINA MARIA SOARES, DIRCE 

MARIA DE PAULA SANTOS, ANGELINA DA SILVA EVANGELISTA, 

DENILZE MARIA DA SILVA, JURACI RODRIGUES DA SILVA, LUCILENE 

AGUIAR SILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 DESPACHO

Vistos,

 Defiro a juntada do instrumento de substabelecimento de (fls. 449/450).

 Opostos os Embargos de Declaração (fls. 445/448) e, diante da 

eventualidade de empregar-se efeito modificativo à decisão, nos termos 

do artigo 1.023, §2º, do Novo Código de Processo Civil, ouça-se o 

embargado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833891 Nr: 39263-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA VIEGAS DA ROSA, ADENIR FRANCO DE 

MOURA, MIGUEL ARCANJO MAIA BEZERRA, MÁRIO VIANA, HILDESON 

RODRIGUES MOREIRA, DELVI PINTO TAPAJÓS, MARIA CLARA DE 

OLIVEIRA SILVA, CAROLINE SCHMIDT CANABARRO, ANTONIO DE 

OLIVEIRA LIMA, JOÃOZITO CLARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 758453 Nr: 10700-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE NUNES FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença oposto por GLEICE NUNES 

FERREIRA DA CRUZ em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, consistente 

no recebimento de valores quanto ao crédito principal da demanda.

Às fls. 270/274, a parte credora elaborou os cálculos, resultando no valor 

de R$ 5.405,90 (cinco mil, quatrocentos e cinco reais e noventa 

centavos).
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 Às fls. 311/312, o Requerido/Executado manifestou pela incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o feito, pugnando pela remessa dos 

autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que o valor da execução perfaz o montante de R$ 

5.405,90 (cinco mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos).

Neste aspecto, o art. 2º, §4º, da Lei n. 12.153/2009, assim dispõe:

 Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

 Destarte, considerando que há Juizado Especial da Fazenda Pública 

nesta Comarca, e que o valor da causa não excede a 60 (sessenta) 

salários mínimos, os autos devem ser encaminhados para o sobredito 

juizado, em observação a sua competência absoluta.

Lado outro, denota-se através do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

datado de 30 de novembro de 2018, subscrito pela Excelentíssima 

Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro, no qual DETERMINA o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no art. 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, o valor da causa desta ação 

encontra-se dentro do limite imposto, bem como fora proposta após 

criação do Juizado Especial da Fazenda Pública (Res. 16/2011-PRES), o 

que afasta a competência deste juízo.

Ademais, em recente decisão proferida nos autos do Agravo de 

Instrumento nº 1013805-30.2017.8.11.0000, o Excelentíssimo 

Desembargador Márcio Vidal reafirmou o entendimento proferido quando 

do julgamento do IRDR, reforçando que não há limite quanto à data da 

distribuição da ação, como havia sido estipulado pela Resolução n. 

04/2014, do Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça, que regulamentou 

o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito 

deste Estado.

Conforme salientado na mencionada decisão, “embora a citada Resolução 

n. 04/2014 tenha estipulado a inalterabilidade da competência, no tocante 

às demandas pretéritas à sua vigência, não há como vigorar tal regra, a 

uma, porque a Lei 12.153/2009 lhe é superior; a duas, em razão de essa 

mesma lei ter estabelecido competência de natureza absoluta”.

 Ex Positis, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, facultando àquele juízo a convalidação dos atos 

processuais até aqui praticados, bem como o seu regular prosseguimento, 

com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se as partes.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 56431 Nr: 12936-20.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIBELINA DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT, JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES 

AGUIAR - OAB:15894 oab/mt

 Vistos,

Tendo em vista a apresentação de novos cálculos (fls. 376/377), e em 

face à petição e documentos acostados (fl. 381), INTIME-SE a parte 

Executada para manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Após manifestação, façam-me os autos conclusos para homologação do 

cálculo e expedição de Alvará.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 104965 Nr: 17398-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES 

FONSECA FILHO - OAB:5.571-MT, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 5.880A

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença que tem como Exequente 

SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO em face do MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA - MT, todos 

devidamente qualificados nos autos, por meio do qual o Executado alega, 

em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente.

Assinale-se, a esse respeito, que a prescrição intercorrente em matéria 

de execução fiscal ocorre em razão da não localização do próprio 

devedor ou de sua insolvência, ou seja, ausência de bens penhoráveis, 

dando posterior ensejo, quando verificado o lapso temporal do prazo 

prescricional, a extinção do processo executivo.

 A prescrição como perda da ação ou do direito de agir, na hipótese 

vertente, ocorre 05 (cinco) anos após o arquivamento do processo, de 

acordo com o art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, que assim está 

normatizado:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

 (...)

 § 2º Decorrido prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

(...).

 § 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Tal matéria já está sumulada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 314 - “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição quinquenal intercorrente.

Além disso, a jurisprudência mato-grossense já pacificou o entendimento 

de que a prescrição intercorrente só deverá ser reconhecida, quando não 

encontrados os devedores ou bens passíveis de penhora e, mesmo 

assim, a contagem do prazo prescricional iniciará a partir do decurso de 

01 (um) ano do arquivamento do processo, nos termos dos § § 2º e 4º, da 

Lei nº 6.830/80, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE 

BENS DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DO FEITO – ARQUIVAMENTO – 

DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – 

PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO - 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ART. 40, 

§ 4º, DA LEI Nº 6.830/80 – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – 

CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser reconhecida a 

prescrição intercorrente, quando caracterizada a inércia da Fazenda 

Pública, bem como o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) 

anos após o arquivamento do processo, de acordo com o art. 40, § 4º da 

Lei 6.830/80. (TJMT – Ap 97023/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2017, DJe 23.1.2018 

– destaquei).
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No presente caso, o processo em nenhum momento teve a execução 

suspensa, tampouco, foi arquivado, pelo que INDEFIRO o pleito de 

reconhecimento de prescrição intercorrente.

Observa-se que os cálculos apresentados pelo credor, foram 

devidamente homologados às fls. 303, com a intimação do Executado (fls. 

311).

 Destarte, em cumprimento da Resolução 303 do CNJ DETERMINO a 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO (Art. 730, I, do CPC) AO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA - MT.

Após, remetam-se o feito ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 415952 Nr: 3897-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON PEDRO LEITE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208, EDY WILSON PICCINI - OAB:4950/MT, 

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos.

Processo em fase de cumprimento de sentença para recebimento de 

valores inerentes à gratificação de produtividade. Intimado sobre o teor da 

decisão (f.259/260), o exequente permaneceu silene (f. 261).

Desta forma, determino a intimação dos patronos constituídos nos autos, 

via correspondência A.R. (art 274/CPC), para, no prazo de até 10 (dez) 

dias, cumprir a determinação averbada no comando judicial (f.259/260), 

pena de sintomático arquivamento.

 Expeça-se o necessário. Às providências

Cuiabá, 05 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 823232 Nr: 29343-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMANN LEITE DE ALMEIDA, ARYELLMA CRISTINA 

DA SILVA DE FIGUEIREDO, MILTON DE ALMEIDA FILHO, WILSON CAMPOS 

MARTINS, CELSO CESAR SILVA, MILTON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 DESPACHO

Vistos,

 Opostos os Embargos de Declaração (fls. 554/557) e, diante da 

eventualidade de empregar-se efeito modificativo à decisão, nos termos 

do artigo 1.023, §2º, do Novo Código de Processo Civil, ouça-se o 

embargado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 9 de março de 2020.

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848146 Nr: 51562-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA FERREIRA DOS SANTOS, 

JOAQUIM PAES MARTINS, REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NIVALCY 

MARQUES DA SILVA, MARIA HELENA DEL BARCO PLETISTSCH, CANUTO 

AVELINO DA SILVA, HILDA PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA, LUIZ CANDIDO 

RODRIGUES DA SILVA FILHO, JOSÉ FERREIRA PRIMO, JOSE GONÇALO 

DE ALMEIDA, DORALICE TOCANTINS RIBEIRO, NEIDE VERÔNICA ARFELI 

RUIZ, LENIL NUNES DA SILVA, MARCILIA OTACIO, MAURINA SANTANA 

CORREA GODOY, ANA MARIA DA SILVA, SEBASTIANA SONIA RIBEIRO, 

JURACY MARIA DA SILVA, VANILZA SANTOS SANTANA, VIRGILIA 

MARQUES DA SILVA, ROSÁLIA SOFIA CONSTANTINO, ARMINDA MIGUEL 

ASSUNÇÃO, DONATO DA SILVA CORREA, MANOELITA ANTUNES DE 

SOUZA, ROSINO SILVA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - 

OAB:1505/MT, TARCISIO DA SILVA FELIX - OAB:15925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA MARIA DA SILVA 

e OUTROS às fls. 924/938, em face da decisão proferida à fl. 923, que 

declinou da competência para prosseguimento do feito para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, tendo em conta o Acórdão 

proferido no IRDR n. 85560/2016.

Em suas razões, os embargantes alegam que a demanda ultrapassa 

consideravelmente o valor cuja competência seria dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, bem como a matéria objeto do referido IRDR 

encontra-se afetada, devendo o feito ser sobrestado até ulterior 

julgamento em definitivo.

Despacho de fls. 945/946, determinou a intimação da parte embargada 

para, querendo, se manifestar sobre os aclaratórios.

Devidamente intimada (fl. 946v) a Fazenda Pública Estadual quedou-se 

inerte.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Os Embargos de Declaração, a teor do que prescreve o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, esclarecer 

obscuridade, desfazer contradição, bem como corrigir erro material, senão 

vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

O cerne da questão posta nos embargos de declaração é, em síntese, o 

pronunciamento da alegada obscuridade do decisum de fl. 923, que 

declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

levando em consideração o Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, o qual 

determinava o cumprimento do Acórdão proferido nos autos do IRDR n. 

8556/2016.

E n t r e t a n t o ,  e m  r e c e n t e m e n t e  p r o f e r i d a  n o  A I  n . 

1000977-31.2019.8.11.0000 (27/02/2020), a Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo de nossa e Corte, em DECISÃO COLEGIADA firmou o 

entendimento de que a remessa para o Juizado Estadual da Fazenda 

Pública só poderá ocorrer quando se tratar de processo de conhecimento, 

NÃO cabendo o declínio dos processos que já encontram-se na fase de 

cumprimento de sentença/execução.

Vejamos a Acórdão paradigma:

A C Ó R D Ã O. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte 

decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E M E N T A. 

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 
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ENTENDIMENTO FIRMADO PELO JULGAMENTO DO IRDR – NÃO CABÍVEL 

NO CASO CONCRETO – ENUNCIADO N. 1, DA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ATO JUDICIAL 

APLICÁVEL SOMENTE ÀS AÇÕES DE CONHECIMENTO – DECISÃO 

REFORMADA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA NO JUÍZO ORIGINÁRIO – 

RECURSO PROVIDO. Conforme o teor do art. 516, inciso II, do CPC, a regra 

é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da 

satisfação do direito, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis, 

previsto no art. 43 do mesmo diploma legal. (AI n. 

1000977-31.2019.8.11.0000 – Rel. Dr. Gilerto Lopes Bussiki).

Transcrevo ainda, parte das razões que conduziram o voto do Relator, in 

verbis:

(...)

Entrementes, ter sido firmado a tese, por este órgão fracionário, nos autos 

do IRDR nº 85560/2016, de que, em se tratando de matéria sobre a 

incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão da 

moeda em URV, a competência será do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, e quando a ação estiver na fase de execução, deverá ser 

mantida no Juízo originário.

 Com efeito, o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que 

o cumprimento da sentença efetuar-se-á no juízo que decidiu a causa no 

Primeiro Grau de jurisdição, em obediência ao princípio da perpetuatio 

jurisdictionis, previsto no artigo 43, daquele códex.

 Ademais, a decisão do IRDR, transitada em julgada, foi formalizada por 

meio do Enunciado n. 1, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo, publicado no Diário Oficial nº 10515, disponibilizado no 

dia 14/06/2019:

 Enunciado 1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações 

de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda 

Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de 

prova pericial.

 Nessa quadra, considerando que o caso autos encontra-se na fase de 

liquidação, tem-se que o entendimento formalizado nos autos do IRDR não 

se aplica a estes autos.

 Desse modo, não há falar em declínio da competência.

 Nesse sentido, foram as decisões proferidas pela Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro nos autos n. 1018877-27.2019.8.11.0000 e 

1018877-27.2019.8.11.0000.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso, para manter o 

Cumprimento de Sentença, no Juízo Comum.

Ex Positis, CONHEÇO eis que tempestivo e ACOLHO os presentes 

Embargos de Declaração a fim de ANULAR a decisão proferida à fl. 923, 

mantendo a competência desta Especializada para prosseguimento do 

feito.

Intimem-se as partes desta decisão, bem como determino a intimação dos 

exequentes, para querendo, se manifestarem da petição acostada às fls. 

877/879 e documentos que a instruem.

Após conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2020

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1040640-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO FREIRE DE MENDONCA OAB - DF50910-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Presidente do Conselho Superior de Policia do Estado de Mato Grosso - 

Delegado Dr. Fernando Vasco Spinelli Pigozzi (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1040640-92.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: FEDERACAO INTERESTADUAL 

DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS IMPETRADO: POLICIA JUDICIARIA 

CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DO CONSELHO 

SUPERIOR DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - DELEGADO DR. 

FERNANDO VASCO SPINELLI PIGOZZI Vistos etc. FEDERAÇÃO 

INTERESTADUAL DOS POLICIAIS CIVIS DA REGIÃO CENTRO-OESTE E 

NORTE – FEIPOL/COM, impetrou o presente writ contra o ato coator 

praticado pelo CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, na 

pessoa do Sr. Matusalém Sotolani, Presidente do Conselho, consoante os 

termos explicitados na exordial. Em apertada síntese, busca a impetrante a 

obtenção da liminar initio littis e inaudita altera pars, para que seja 

determinado a impetrada que licencie a diretora eleita para o exercício da 

atividade sindical, servidora DANIELE CASTRO LUCENA, Mat. 9.004, com 

fulcro na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei 

Complementar 115 de 1990. Assevera que a impetrada indeferiu o pedido 

de licença ao argumento de falta de policiais, razão pela qual busca o 

Judiciário para garantir o exercício do seu direito líquido e certo. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Despacho proferido no id. n. 

16724911, facultou à impetrante a juntada do ato coator, no caso a ata da 

reunião que culminou na decisão de indeferimento objeto desta ação. A 

impetrante comparece no id. n. 16936328, acostando aos autos o 

documento sobredito. É o relatório necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente, faço consignar que passei a jurisdicionar perante esta Vara 

Especializada na data 30/01/2020, consoante Portaria n. 84 de 28 de 

janeiro de 2020, o que justifica a prolação de decisão somente nesta data. 

Diante da redação dada pelo art. 133 da Constituição do Estado de Mato 

Grosso, não há direito líquido e certo a exigir a concessão deste 

mandamus, especialmente porque inexiste prova pré-constituída da 

ilegalidade ocorrida, assim como há previsão específica quanto ao 

exercício de mandado classista por integrantes da Administração Pública, 

desde que preenchidos alguns requisitos, senão vejamos: Art. 133 

Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical 

ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da 

Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde 

que: I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em 

entidade que congregue um mínimo de mil representados; II - seja solicitado 

e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue 

menos de mil e mais de trezentos representados. Neste contexto, não é 

possível se auferir initio littis a existência de vício ou qualquer ilegalidade 

do ato imputado como ilegal e abusivo. Saliente-se que, nos casos de 

servidores pertencentes aos quadros da Administração Pública, existe 

legislação específica quanto ao exercício de representação sindical, no 

caso a Lei Complementar 04 de 15 de outubro de 1990, que deve ser 

interpretada em conjunto com nossa Constituição Estadual. Destarte, é de 

se concluir, no caso em apreço, pela inexistência de direito líquido e certo 

a ser amparado via mandamus, não havendo de se falar em abusividade 

ou ilegalidade do ato acoimado de coator, eis que sequer conta nos autos, 

restando evidenciado que o impetrante não preenche os requisitos legais 

para obtenção do afastamento pleiteado. Sabe-se que a tutela antecipada 

possui caráter excepcional e seu deferimento está condicionado à efetiva 

demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua concessão, 

quais sejam: verossimilhança da alegação e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Além dos dois requisitos acima 

elencado, a jurisprudência tem considerado mais uma condição ao 

deferimento dessa tutela de urgência, que consiste no fato de a 

antecipação da tutela não poder se concretizar quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado. A simples demora na solução 

da demanda não pode, de modo genérico, ser considerada como 

caracterização da existência de fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas. Portanto, nesta 

fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos legais para 

autorizar a antecipação da tutela recursal. Diante desses fundamentos, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrado no sistema. 
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(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012333-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA RICCI (AUTOR(A))

ENZO PEREIRA RICCI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Homologo o pedido 

de desistência de inquirição das demais testemunhas para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos. Defiro prazo de 05 (cinco) dias para 

juntada de procuração. Após conclusos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008194-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008194-65.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MT COMERCIO DE MATERIAIS 

MEDICOS LTDA - ME REU: ESTADO DE MATO GROSSO Autos PJE n. 

1008194-65.2020.811.0041 Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória com 

pedido de Tutela Provisória de Natureza Cautelar proposta por MT 

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - ME, em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, consoante os termos explicitados na exordial. Em suma, a 

demandante objetiva a suspensão initio littis da exigibilidade dos créditos 

tributários indicados na exordial, pugnando no mérito pela anulação do 

crédito tributário impugnado, alegando a existência de 

inconstitucionalidade e ilegalidade do regime de apuração de ICMS 

denominado ICMS Estimativa Simplificado praticado pelo requerido. Ampara 

a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Requer 

o parcelamento das custas e despesas processuais em 10 (dez) 

parcelas, consoante o disposto no art. 98 do CPC. Com a inicial vieram os 

documentos eletronicamente acostados aos ids. n. 29561199 a 29562453. 

Em síntese, é o relato. Fundamento e decido. Primeiramente, verifico que 

não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes 

do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora não se pronunciou 

pela necessidade do procedimento conciliatório ante a natureza 

indisponível de seu direito, daí por que deixo de aplicar tal providência, até 

mesmo para garantir o princípio da razoável duração do processo. 

Outrossim, os §§ 6º e 7º do art. 468 da CNGC Judicial, assim dispõe: § 6º 

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após 

analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, 

poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. Com essas 

considerações, DEFIRO o parcelamento das custas processuais, 

fixando-o no prazo máximo de 6 (seis) vezes, consoante a determinação 

expressa da CNGC supracitada. No mais, para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Cuida-se de Ação Anulatória, 

na qual a requerente objetiva a tutela de urgência para que seja 

determinada à requerida que suspenda a exigibilidade dos créditos 

tributários indicados na exordial, até decisão final da presente ação. Alega 

que os créditos tributários em questão foram tributados equivocadamente, 

uma vez que requerido usurpou a atribuição que foi concedida pela Lei 

Complementar n. 87/96, instituindo novo regime de apuração de imposto, 

sendo tal regime inconstitucional e ilegal. Com efeito, não houve, prima 

facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade na atuação do 

fisco, até porque ao menos a priori o ato administrativo está em 

conformidade com a legislação vigente e não há prova inequívoca capaz 

de convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Isso porque, 

da documentação apresentada não é possível constatar a existência do 

fumus boni juris, eis que a requerente não demonstrou de forma cristalina 

a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como 

não se denota, por ora, a decadência do crédito tributário. Da mesma 

forma, não há prestação de caução, em dinheiro, para que seja 

determinada a exigibilidade do crédito tributário, como determina o art. 151, 

II, do CTN. Envereda-se por este talho o precedente do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE 

REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO 

MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, 

está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, 

diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os 

requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010). Nesse diapasão, o 

artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as causas de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, litteris: Art. 151 – 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito 

do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança; V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento. Assim, após análise aos autos, 

percebe-se, que não há pedido subsidiário para oferta de caução a fim de 

garantir o Juízo acerca do débito discutido, por esta razão, saliento que 

para a suspensão da exigência do crédito tributário necessário se faz o 

depósito integral em dinheiro, nos termos do verbete nº 112, do STJ, in 

verbis: “Súmula nº 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do 

crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Destarte, ante a ausência 

dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, 

bem como de apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), 

tenho por bem INDEFERIR a medida pleiteada. Ex Positis, consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se o 

Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do 

Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no 

art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vista à Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Por 

fim, INTIME-SE a reclamante, para proceder o recolhimento das custas e 

taxas processuais nos moldes suso mencionado, sob pena de 

cancelamento junto ao distribuidor (ar. 290 do CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008753-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. L. E. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA TEREZA DE LIMA E SILVA SANTOS OAB - MT23702/O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 435 de 828



(ADVOGADO(A))

FRANCOYSE SANTANA SOUZA OAB - MT24485/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. C. S. -. D. D. R. H. D. S. M. D. E. D. C. (IMPETRADO)

D. D. R. H. D. S. M. D. E. D. C. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, reconheço a presença do fenômeno da litispendência e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, V, do CPC/2015. Condeno o Impetrante em litigância de má-fé, 

arbitrando o valor da condenação no importe de 05 (cinco) salários 

mínimos. Isento de custas e honorários advocatícios. Intimem-se. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038648-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COIMBRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZENAIDE GOMES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001742-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FELICIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004207-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CAROLINA DE LIMA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA TEREZA DE LIMA E SILVA SANTOS OAB - MT23702/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCOYSE SANTANA SOUZA OAB - MT24485/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Bandeirantes, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifiquem-se as autoridades coatoras, para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade 

intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Município sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei 

nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, 

para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010267-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARROS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1010267-49.2016.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Quanto ao 

pedido de reconsideração formulado pelo autor atinente à gratuidade da 

justiça (ID. 4158294), INDEFIRO, pois, dos documentos juntados aos autos, 

ressai que a parte autora não é hipossuficiente, e não comprovou a 

insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. Todavia, excepcionalmente, concedo ao autor a benesse de 

recolher custas processuais ao final do processo, no intuito de não 

inviabilizar o acesso à justiça, lembrando que isso não equivale à Justiça 

Gratuita (para fins de recursos, diligências, etc.). Em seguida, voltem-me 

cls. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Junho de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010267-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARROS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959347 Nr: 4509-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAILCE RODRIGUES DA SILVA ALENCASTRO E SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER BARROS 

NASCIMENTO - OAB:PROC. FEDERAL

 Tendo em vista o laudo pericial de fls. 57/60, impulsiono os autos 

intimando a parte requerente para, querendo, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1040795 Nr: 41973-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCIO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:, LUTIELEN MEDIANEIRA FELTRIN 

PANIZ - OAB:PROC. FEDERAL

 Tendo em vista o laudo pericial de fls. 150/154, impulsiono os autos 

intimando a parte requerente para, querendo, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393674 Nr: 29234-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Tendo em vista o laudo pericial de fls. 137/143, impulsiono os autos 

intimando a parte requerente para, querendo, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028366 Nr: 35989-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANCARLOS DE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO MT, SECRETÁRIO 

ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO DE MT, GERENTE DE CARGOS, CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178939 Nr: 26235-59.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA MARTINS ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando a decisão de fls.268, impulsiono os autos intimando as 

partes para efetuarem o depósito do montante integral da parte que lhes 

cabe (R$750,00 para cada um) em 10 (dez) dias, bem como, caso 

queiram, para que indiquem assistente técnico e formulem quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752641 Nr: 4506-93.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA AMARAL DE ALMEIDA VOELZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924180 Nr: 45972-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL PINHEIRO GAHYVA MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783983 Nr: 37755-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZINETE POMPEU DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758645 Nr: 10904-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, REGINA MACEDO GONCALVES - OAB:505/O

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396633 Nr: 30823-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SOUZA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 
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COÊLHO - OAB:11757, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUTIELEN MEDIANEIRA 

FELTRIN PANIZ - OAB:PROC. FEDERAL

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713154 Nr: 5821-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIO NUNES CABETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:10094, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839189 Nr: 43719-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETH CONCEIÇÃO SOARES, MAÍLSA SILVA DE 

JESUS, YOLANDA NUNES ROCHA, JOSÉ EMILIO, JOSAFÁ RODRIGUES 

DOS SANTOS, IRA LUCAS DE BARROS PIRES, MANOEL MESSIAS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA SIRTOL 

PARREIRA, para devolução dos autos nº 43719-72.2013.811.0041, 

Protocolo 839189, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375328 Nr: 11620-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS NOBRE SANDOVAL DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FLORENTINO PEREIRA - 

OAB:201996/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - OAB:11981-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN COLETA 

DUARTE, para devolução dos autos nº 11620-88.2009.811.0041, 

Protocolo 375328, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012965-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

FERNANDO YUNES ELIAS FRAIHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA FERREIRA BEDRAN OAB - MG77261 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012965-28.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA e outros 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em face de 

Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda, e que o pagamento informado no 

id nº 4663097 foi de Whirlpool S/A, manifeste-se o subscritor do pleito de 

id nº 4663097, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. 2. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 06 de agosto de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1035526-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1035526-12.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... 1 – Manifestem-se 

as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as provas que, ainda, 

pretendem produzir, justificando-as e indicando como objetividade os fatos 

que com elas desejam demonstrar. 2 - Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Cuiabá, 19 de março de 2019. ADAIR JULIETA DA SILVA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002285-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBERTO MICHELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002285-70.2017.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO ALBERTO 

MICHELOTTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização Por Dano 

Moral c/c Pedido de Liminar interposta por Paulo Alberto Michelotto em face 

do Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora informa que já procedeu o pagamento dos débitos da CDA 

protestada. 3. No entanto, para apreciação do pleito, necessário se faz 

que a requerente acoste aos autos a citada Certidão de Dívida Ativa. 4. 

Ainda em análise ao feito, constato a falta do recolhimento das custas 

processuais. 5. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o 

prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente comprove o pagamento 

das custas processuais bem como traga ao feito a CDA nº 2017153943, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 

321, do CPC). 6. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 07 de novembro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001554-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

INTIMAÇÃO - Em cumprimento à decisão judicial, impulsiono os autos a fim 

de que se proceda a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem se pretendem produzir outras provas, indicando em caso 
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positivo, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de 

preclusão. Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003480-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1003480-90.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Em detida análise 

aos autos, tenho que o DETRAN-MT é parte necessária para figurar no 

polo passivo da presente ação, porquanto é responsável por manter 

intercâmbio com a SEFAZ para arrecadação do imposto bem como para 

informar os proprietários de veículos. 2. Compulsando os autos, verifico a 

falta do recolhimento das custas processuais. 3. Assim, com fundamento 

no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que o 

requerente comprove o pagamento das custas processuais bem como 

para que providencie a regularização correta do polo passivo da presente 

ação, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no § único, 

do art. 115, do NCPC e indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do 

artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. 5. Após, à conclusão. 

Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010438-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FONTOURA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010438-64.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2020 14:24:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO FONTOURA BARBOSA CNPJ/CPF Nº 

106.887.491-00 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1320744; 2017 / 

1488043; 2018 / 1600615 e 2019 / 1869538. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.342,33 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010445-56.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2020 14:46:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DIRSE APARECIDA DE AGUIAR CPF Nº 

044.430.888-14 - CONTRIBUINTE 261795. CDA's Nºs 2016 / 1279043; 

2017 / 1469790; 2018 / 1645150 e 2019 / 1821777. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.32.033.0210.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.793,18- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010460-25.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2020 15:11:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ROSA DA SILVA MOREIRA CPF Nº 902.349.951-49 

- CONTRIBUINTE 100409. CDA's Nºs 2016 / 1279068; 2017 / 1579110 e 

2019 / 1783284. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.23.046.0160.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.533,28- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010453-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO FLOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010453-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2020 14:57:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO BOSCO FLOR CPF Nº 142.161.321-20 - 

CONTRIBUINTE 3244. CDA's Nºs 2016 / 1270030; 2017 / 1522611; 2018 / 

1712120 e 2019 / 1778546. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.45.065.0296.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.096,41 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010464-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERTULIANO DA COSTA LEITE E SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010464-62.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2020 15:14:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: TERTULIANO DA COSTA LEITE E SILVA CPF Nº 

063.909.781-20 - CONTRIBUINTE 28727. CDA's Nºs 2016 / 1378906; 2017 

/ 1577759; 2018 / 1632918 e 2019 / 1786602. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.22.015.0311.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.901,08- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010449-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ABILIO ILHA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010449-93.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2020 14:52:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO ABILIO ILHA TEIXEIRA CPF Nº 

208.086.401-78 - CONTRIBUINTE 78711. CDA's Nºs 2016 / 1359597; 2017 

/ 1546002; 2018 / 1665250 e 2019 / 1807774. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.33.042.0090.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.325,22- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010454-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2020 15:03:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LEONTINA DE CARVALHO CPF Nº 284.735.821-87 - 

CONTRIBUINTE 27718. CDA's Nºs 2016 / 1355176; 2017 / 1577050; 2018 / 

1618592 e 2019 / 1786989. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.21.015.0818.003. VALOR DA CAUSA: R$ 3.031,57- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010432-57.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2020 14:06:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADRIANA CLAUDIELEN DA SILVA MELO CPF Nº 

028.156.771-99 - CONTRIBUINTE 734895369. CDA's Nºs 2016 / 1273448; 

2017 / 1484802; 2018 / 1680699 e 2019 / 1840033. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.45.061.0391.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.181,56- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010436-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERO JERONIMO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010436-94.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2020 14:16:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTERO JERONIMO DA COSTA CPF Nº 

207.134.101-59 - CONTRIBUINTE 45346. CDA's Nºs 2016 / 1280146; 2017 

/ 1522138; 2018 / 1645402 e 2019 / 1797774. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.083.0307.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.139,71- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010457-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NODEL NUNES DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010457-70.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2020 15:06:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NODEL NUNES DA LUZ CPF Nº 241.416.661-49 - 

CONTRIBUINTE 23907. CDA's Nºs 2016 / 1305727; 2017 / 1452030; 2018 / 

1674445 e 2019 / 1789163. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.13.002.0212.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.331,97 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010645-63.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 11:45:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALINOR SENA RODRIGUES CPF Nº 284.401.961-72 

- CONTRIBUINTE 321996. CDA's Nºs 2016 / 1374715; 2017 / 1564744; 

2018 / 1684491 e 2019 / 1811936. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.25.011.0230.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.131,72- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2020 14:31:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DHAYANE MACAGNAN CIRILO CPF Nº 

014.881.151-50 - CONTRIBUINTE 734755370. CDA's Nºs 2016 / 1352590; 

2017 / 1536509; 2018 / 1707236 e 2019 / 1820408. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.31.024.0072.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.322,77- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010646-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CRUZ SILVA THE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010646-48.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 11:49:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANTONIA CRUZ SILVA THE CPF Nº 061.106.733-15 

- CONTRIBUINTE 36814. CDA's Nºs 2016 / 1270502; 2017 / 1489067; 2018 

/ 1703911 e 2019 / 1790772. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.34.025.0172.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.208,53- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010648-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 11:54:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ARSENDINA MARTINS CPF Nº 383.711.201-25 - 

CONTRIBUINTE 366920. CDA's Nºs 2016 / 1367309 2017 / 1570280 2018 / 

1718410 2019 / 1819568 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.2.21.001.0164.001. 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.020,95- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 
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CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010649-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY GOUVEIA DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010649-03.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 11:56:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARY GOUVEIA DE MORAIS CPF Nº 016.361.201-30 

- CONTRIBUINTE 8172. CDA's Nºs 2016 / 1357411; 2017 / 1475097; 2018 / 

1663825 e 2019 / 1784271. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.23.026.0145.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.895,89- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010653-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PINHEIRO DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010653-40.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 12:05:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA PINHEIRO DE SANTANA CPF Nº 

340.023.161-49 - CONTRIBUINTE 55240. CDA's Nºs 2016 / 1353846; 2017 

/ 1485348; 2018 / 1725009 e 2019 / 1798784. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.13.067.0321.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.699,44- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 477 de 828



valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010642-11.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 11:38:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADONIRAM DE LARA CPF Nº 690.616.961-00 - 

CONTRIBUINTE 735150398. CDA's Nºs 2016 / 1321707; 2017 / 1536938; 

2018 / 1655157 e 2019 / 1804563. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.24.039.0310.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.379,46- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010651-70.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 11:59:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO CASTRO DE MORAIS CPF Nº 

207.238.301-34 - CONTRIBUINTE 349943. CDA's Nºs 2016 / 1363549; 

2017 / 1519448; 2018 / 1605226 e 2019 / 1785704. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.13.012.0323.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.810,39- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 482 de 828



valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010647-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RIBEIRO LEITE FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010647-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 11:51:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO RIBEIRO LEITE FILHO CPF Nº 

007.250.131-68 - CONTRIBUINTE 27826. CDA's Nºs 2016 / 1328114 2017 / 

1513874 2018 / 1610164 2019 / 1786446 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.21.018.0668.003. VALOR DA CAUSA: R$ 2.945,44- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010644-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010644-78.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 11:41:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO CPF Nº 

920.160.731-87 - CONTRIBUINTE 184278. CDA's Nºs 2016 / 1361825; 

2017 / 1455757; 2018 / 1630457 e 2019 / 1820661. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.22.006.0130.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.492,43- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 488 de 828



Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010639-56.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 11:31:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADAIRTON TEIXEIRA LOPES CPF Nº 

030.852.628-73 - CONTRIBUINTE 381170. CDA's Nºs 2016 / 1340844; 

2018 / 1717423 e 2019 / 1821680. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.32.007.0140.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.586,55- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010641-26.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 11:34:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA FELICIA SANTOS DA SILVA CPF Nº 

550.113.221-49 - CONTRIBUINTE 78671. CDA's Nºs 2016 / 1267415; 2017 

/ 1528029; 2018 / 1686420 e 2019 / 1815786. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.45.044.0260.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.166,34- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010652-55.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA DA VEIGA ROQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010652-55.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 12:03:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CECILIA DA VEIGA ROQUE CPF Nº 021.802.431-20 

- CONTRIBUINTE 257840. CDA's Nºs 2016 / 1369556; 2017 / 1464232; 

2018 / 1648942 e 2019 / 1789892. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.32.043.0025.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.865,43 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001509-75.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANICE BULHOES SPINELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001509-75.1991.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 30/08/1991 00:00:00 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO EXECUTADA: JOANICE BULHÕES SPINELL CNPJ Nº 

3020914/0001-02 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 DECISÃO 941 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

originariamente de forma física em 30/08/1991, promovida pelo ESTADO D 

EMATO GROSSO em desfavor de JOANICE BULHÕES SPINELL – CNPJ Nº 

3020914/0001-02. Em 18/12/2019 foi certificado pela Secretaria do Juízo 

que: “Certifico que o Processo nº 0001509-75.1991.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, ID 27572610. A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, publicado em 05/03/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Observo que esta ação foi proposta 

pelo ou em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO. Entretanto, sabe-se 

que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do TRIBUNAL PLENO do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a instalação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Capital, estabelecendo sua 

competência para processar e julgar os feitos executivos afetos à 

Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a necessidade de 

regulamentar o sistema de distribuição dos processos que tramitam na 

aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, regulamentando 

a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do E. Tribunal de 

Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 3/2016-CM, de 
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19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA NATUREZA 

DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3o 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas 

e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0021584-81.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MANIEZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0021584-81.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/09/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WILSON MANIEZO CPF Nº não informado - 

CONTRIBUINTE 362360. CDA Nº 1999/224028. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

76360. VALOR DA CAUSA: R$ 416,58- DECISÃO 941 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

em 13/09/2004, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

WILSON MANIEZO – CPF Nº não informado, tendo como objeto o 

recebimento do crédito representado pela CDA Nº 1999/224028, referente 

ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E 

DE POSTURAS que incidiram sobre a Inscrição Municipal n° 76360, e o 

valor atribuído à causa foi R$ 416,58-(ID 27907207). A petição inicial veio 

acompanhada de cópia da CDA supracitada (ID 28778467). Em 03/02/2020 

foi certificado pela Secretaria do Juízo que: “Certifico que o Processo nº 

0021584-81.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, ID 2/776506. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, publicado em 

05/03/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 
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DECIDO. Analisando detidamente os autos, especificamente a CDA que 

instruiu a petição inicial, observo que a causa de pedir é decorrente de 

MULTA aplicada por infração ao Código Sanitário e de Posturas do 

Município, cuja lavratura compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Conforme a RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da Comarca da 

Capital possui a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” Todavia, 

excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais decorrentes de 

dívida de natureza não tributária advinda da infringência a dispositivos 

legais constantes do Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara 

Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza 

civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do 

trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais 

do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo 

Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes 

ambientais.” (negritei). Dessa forma, esta Ação de Execução Fiscal 

deveria estar tramitando na competente Vara Especializada do Meio 

Ambiente, pois este Juízo da Vara de Execução Fiscal – Gabinete 01 

Fazenda Pública Municipal – é ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE para 

processar e julgar execuções fiscais que tem por objeto infração ao 

Código Sanitário e de Posturas. ISTO POSTO, por se tratar de competência 

absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara 

Especializada do Meio Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021584-81.2004.8.11.0041, cujo objeto é 

cobrança de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE 

POSTURAS. Em razão da incompatibilidade de Sistemas do PJe e do Apolo, 

que é o único implantado na Vara Especializada do Meio Ambiente da 

Capital, DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário o cumprimento do disposto no 

inc. III do Art. 61 da RESOLUÇÃO nº 03/2018- TJ-MT/TP, verbis: “Art. Art. 

61. No caso de declínio de competência, observar-se-ão as seguintes 

regras: (...) III – o processo eletrônico objeto de declínio de competência de 

uma Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe 

para outra Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o 

Sistema PJe, será realizado de forma física, devendo Juízo Declinante 

materializar os autos e proceder à remessa ao Juízo Declinado, 

promovendo a baixa do processo eletrônico por incompetência e seu 

arquivamento.” . INTIME (PJe) o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 

270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada, por carta 

registrada AR, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 

do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3o 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas 

e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050029-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO FREITAS SILVEIRA (EXECUTADO)

MAURINDO TEOFILO DE SAMPAIO (EXECUTADO)

FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL Nº 0050029-60.2014.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 23/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADOS: FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME, ESMERALDO 

FREITAS SILVEIRA, MAURINDO TEOFILO DE SAMPAIO CNPJ Nº 

07.747.251/0001-83 CDA Nº 2014917 VALOR DA CAUSA: R$660.362,81- 

DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída originariamente de forma física em 
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24/10/2014, promovida pelo ESTADO D EMATO GROSSO em desfavor de 

FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME, ESMERALDO FREITAS SILVEIRA, 

MAURINDO TEOFILO DE SAMPAIO, qualificados na exordial (ID 2954485) 

Em 18/12/2019 foi certificado pela Secretaria do Juízo que: “Certifico que o 

Processo nº 0050029-60.2014.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 

69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, ID 29544486. A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Observo que esta ação foi proposta pelo ou em relação ao ESTADO DE 

MATO GROSSO. Entretanto, sabe-se que a Resolução nº. 23/2013-TP de 

21/11/2013, do TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, autorizou a instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal 

da Capital, estabelecendo sua competência para processar e julgar os 

feitos executivos afetos à Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a 

necessidade de regulamentar o sistema de distribuição dos processos 

que tramitam na aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, 

regulamentando a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do 

E. Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 

3/2016-CM, de 19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA 

NATUREZA DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (PJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3o 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas 

e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010365-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MATHEUS VIEIRA - ME (EXECUTADO)

SANDRA MATHEUS VIEIRA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0010365-85.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039123-84.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S V PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039123-84.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052066-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. NOVAIS MATOS NETO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052066-60.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036373-75.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036373-75.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039666-19.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO & PEREIRA LTDA (EXECUTADO)

LUIZ CEZAR SARAFIM PEREIRA (EXECUTADO)

WILLIAM CESAR NEPONUCENO (EXECUTADO)

JOELSON SANTOS DA CONCEICAO (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS TOFFOLI (EXECUTADO)

GENESIO LUIZ NEPONUCENO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039666-19.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021675-98.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANA BELLE COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

ANGELO CALMAN GONCALO (EXECUTADO)

JARDEL GRANATO MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021675-98.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028431-60.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO AMARAL (EXECUTADO)

LUCIANO AMARAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028431-60.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015121-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVONE DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA MOLE BOUTIQUE INFANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

YASKARA MARCELLA RODRIGUES BALASSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015121-11.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020032-47.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020032-47.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021669-91.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENEI DE MATOS (EXECUTADO)

SO CAMPING LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEUSA LINA DE MATOS (EXECUTADO)

MICHELE DE BRITO NUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021669-91.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022706-22.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO PEDRO KUSTER (EXECUTADO)

MAGNO PEDRO KUSTER - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022706-22.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009067-63.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA MALAGUETA (EXECUTADO)

M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (EXECUTADO)

DJALMA EUGENIO GUARDA (EXECUTADO)

JULIANO DAMAS DA SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009067-63.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029881-04.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAHMOUD SALEH MAHMOUD ALI HAMAD (EXECUTADO)

M.S.M. ALI HAMAD - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029881-04.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021093-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA DELGADO DE MORAES (EXECUTADO)

CAMPEIRO-COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E 

REFLORESTAMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

BENEDITO PEREIRA FILHO (EXECUTADO)

HILTON SABO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ELOISA HELENA SABO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROSEMEIRE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

EDINEY MARCIO DA SILVA BULHOES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021093-88.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010864-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER FRORENZIO PIMENTA (EXECUTADO)

CREDIFORT PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

ALTAIR DE SOUZA SOBRINHO (EXECUTADO)

LUCIANA ANDREA VENDRAMIM (EXECUTADO)

FORT-LUB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA (EXECUTADO)

FORT METAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010864-69.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016079-31.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABININI INCORPORADORA E CONSTRUTORA VIX LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

AUDENIZIR JOSE TEIXEIRA (EXECUTADO)

MARCELO POVOA SPOSITO (EXECUTADO)

GERMANO AUGUSTO DA FONSECA RIBEIRO (EXECUTADO)

MAGDA REGINA NASSER (EXECUTADO)

LUIZ ALFREDO MORATO (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0016079-31.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029012-07.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA TEIXEIRA GOIS (EXECUTADO)

HENRIQUE ZAPF DE PADUA (EXECUTADO)

HENRIQUE ZAPF DE PADUA E CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0029012-07.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020305-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELVIS VIEIRA DE MOURA FILHO (EXECUTADO)

LUCIANO VERAS (EXECUTADO)

AUXILIADORA MARIA BARRETO (EXECUTADO)

FABIULA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020305-74.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029664-19.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDENILDES COELHO GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029664-19.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016061-78.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO DA COSTA E SILVA (EXECUTADO)

PATRICIA PASQUALIN DA COSTA E SILVA (EXECUTADO)

GUILHERME PASQUALIN DA COSTA E SILVA (EXECUTADO)

G. P. A. - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016061-78.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011244-68.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RINOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANKLIN MANOEL DE ARRUDA CASTRO (EXECUTADO)

SORAYA HAJAR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011244-68.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016214-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

DIVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016214-38.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010943-29.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GONCALINA DO AMARAL (EXECUTADO)

ANA GONCALINA DO AMARAL - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010943-29.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0027620-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEAN LINE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARINHO (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

FABIO ROBERTO AMATO (EXECUTADO)

SAMUEL CESAR MARINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027620-32.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044533-21.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA VALLADAO DE MELO (EXECUTADO)

R3D - INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044533-21.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015512-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO VILACA VARDASCA (EXECUTADO)

DANIEL VILACA VARDASCA (EXECUTADO)

VARDASCA COMERCIO DE FERRAGENS E PECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015512-63.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034547-43.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVAIR EVANGELISTA DO CARMO - ME (EXECUTADO)

DIVAIR EVANGELISTA DO CARMO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034547-43.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038360-78.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBCM - EMPRESA BRASILEIRA DE CLIMATIZACAO E MONTAGENS LTDA 

(EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO BRUNETTO (EXECUTADO)

FRANCISCO MORILHA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038360-78.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038070-63.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDA THOMAZINI HERNANDES (EXECUTADO)

THOMAZINI HERNANDES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE RUBENS HERNANDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038070-63.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001810-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SBC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001810-16.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003831-04.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA ALVES BRAGA DE ANDRADE (EXECUTADO)

AMA CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

FABIANA CEGLIO DA SILVA (EXECUTADO)

LEVI GROVO (EXECUTADO)

ABILIO PEREIRA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003831-04.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024654-28.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON BARBIERI ZAGATTI JUNIOR (EXECUTADO)

VALDIR BARBIERI ZAGATTI (EXECUTADO)

OSVALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

STS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

AMAURY PIRES (EXECUTADO)

GILSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024654-28.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004019-94.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PEDRAS OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDERSON JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CLEIDSON DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004019-94.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013617-14.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILTON GOMES FERNANDES (EXECUTADO)

A G FERNANDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013617-14.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028323-60.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE MARQUI (EXECUTADO)

HENRIQUE DE MARQUI (EXECUTADO)

CIDEMAR COMERCIAL DE CIMENTO DE MARQUI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028323-60.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013495-54.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO SOARES DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013495-54.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043257-52.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILANDI NASCIMENTO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043257-52.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008207-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA PLASTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ARMAS (EXECUTADO)

JOSE MANUEL VILLAESCUSA POMARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008207-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025604-08.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES (EXECUTADO)

A. GOMES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025604-08.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021655-39.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IBIBANKS/ABANCO MULTPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021655-39.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012448-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MATOS ARRAIS FILHO (EXECUTADO)

CRISTIANE ALMEIDA ARRAIS (EXECUTADO)

MAGAZINE ARRAIS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

OSMAR VENANCIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012448-74.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019241-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GOMES SEVERINO (EXECUTADO)

FRUTO DO SUL DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANDERSON GOMES SEVERINO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019241-29.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036301-20.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VECTOR INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

MANDELEINE OLIVEIRA BRAGANCA (EXECUTADO)

SULEIMAN OLIVEIRA BRAGANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VANNIER SOARES PINTO OAB - MT11441-O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI OAB - MT6616-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0036301-20.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016185-03.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON DE PINHO (EXECUTADO)

FRANCISCO EDSON PESSOA PAULINO (EXECUTADO)

S O S CONDOMINIO E PISCINAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016185-03.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015365-08.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERCOMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RITA MARIA NASCIMENTO CARULLA (EXECUTADO)

JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015365-08.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032709-70.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDES DE CARVALHO (EXECUTADO)

PANAMERICA - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

LUZIA TOLOI DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032709-70.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0014824-09.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUIDNAN SANTANA SOUZA (EXECUTADO)

IDILEY ROSA LINO PEREIRA (EXECUTADO)

LASER PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014824-09.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016618-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMASHITA SILVA & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

ALICE TEIKO YAMASHITA (EXECUTADO)

EDIL PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016618-89.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015502-19.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ODILES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015502-19.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012095-44.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSY MARTINS DE FREITAS (EXECUTADO)

ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO MONTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012095-44.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027296-42.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA TOLOI DE CARVALHO (EXECUTADO)

FRANCISCO FERNANDES DE CARVALHO (EXECUTADO)

PANAMERICA - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027296-42.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022949-05.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZABEL MORESCHE GUASTALA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022949-05.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015464-07.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGM PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

DELCY LOPES DA COSTA (EXECUTADO)

GUMERCINO MARIANO DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015464-07.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011096-09.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J R DE OLIVEIRA SERRARIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011096-09.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0011135-06.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

MARIO KINJO (EXECUTADO)

DANIEL COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011135-06.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016706-11.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE FATIMA REZENDE (EXECUTADO)

MARCA DO COURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

ENOQUE DE REZENDE SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016706-11.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036694-42.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAT INFORMATICA E PAPELARIA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

WENDERSON SIQUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

NELY FORTES DE BARROS ROMAO (EXECUTADO)

JACKSON AROLDO FIGUEIREDO DE ANDRADE (EXECUTADO)

CICERO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

LEILIANE CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036694-42.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021356-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBLIME ESTOFADOS MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO BULHOES ARAUJO (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021356-23.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005471-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA DA SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

JULIA DA SILVA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005471-37.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005851-60.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

R R INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES BALANCEADAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

AUGUSTO RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005851-60.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025981-76.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

DORGIVAL SALES JUNIOR (EXECUTADO)

SALES JUNIOR & ALMEIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025981-76.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012387-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCILENE DE ARRUDA (EXECUTADO)

HABITAR SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

OSWALDO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012387-19.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021929-08.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALAOR ALVES DE MOURA (EXECUTADO)

ALCIDES PRUDENTE JUNIOR (EXECUTADO)

ANA LOPES FERREIRA (EXECUTADO)

MARCIO CERQUEIRA (EXECUTADO)

RICARDO MARCIO CERQUEIRA (EXECUTADO)

CLAUDIO PRUDENTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021929-08.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027688-79.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORMEZINDA DE PAULA DOS SANTOS (EXECUTADO)

J. S. COM. DE JOIAS E RELOGIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027688-79.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009017-08.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ANDRADE DE SOUZA (EXECUTADO)

R. ANDRADE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009017-08.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007639-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACADEMIA WCFITNESS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007639-12.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021738-21.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL SIMOES ZANOTTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021738-21.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015049-29.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTI-OESTE COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO BIZIAK (EXECUTADO)

PAULO CESAR RAMOS FREIRE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015049-29.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016223-73.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016223-73.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007003-51.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVIANE APARECIDA SARTORI ALEIXO (EXECUTADO)

ALESSANDRO GOMES ALEIXO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007003-51.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027418-55.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUA DOCE-COMERCIO DE APARELHOS PARA TRATAMENTO D' AGUA 

LTDA (EXECUTADO)

ADAILTON MIRANDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LEIA SOARES ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027418-55.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029354-52.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA PAULA LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ABUZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA (EXECUTADO)

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029354-52.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038105-23.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL PRESTADORA DE SERVICOS E LIMPEZA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ANTONIO MAURICIO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

BENJAMIM OLIVEIRA DELGADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038105-23.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003606-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GORDON LEE HARTSTEIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003606-76.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013126-94.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PURIAGUA PURIFICADORES DE AGUA DE MATO GROSSO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO MARTINELLI (EXECUTADO)

EMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO (EXECUTADO)

Rodrigo Brandão Correa (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013126-94.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004146-61.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUATRO MARCOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004146-61.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011256-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA OAB - MT9847-O (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011256-77.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0010520-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR EVANGELISTA & GONCALVES LTDA (AUTOR(A))

PAULO CESAR EVANGELISTA (AUTOR(A))

JOSE ALENCAR SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0010520-83.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012343-73.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON BORGES DAVID (EXECUTADO)

MILTON BORGES DAVID (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012343-73.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012932-02.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO RIBEIRO (EXECUTADO)

RIMAR COMERCIO DE ROUPAS,CALCADOS, PERFUMARIA E ACESSORIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

MARGARETH LUZIA DA PENHA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012932-02.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054271-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA (EXECUTADO)

LEANDRO PERFECTO DE LAVOR (EXECUTADO)

MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054271-62.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006171-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. MARTINS DELBIN - ME (EXECUTADO)

FABIANA AUGUSTO MARTINS DELBIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006171-18.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021195-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NABIH FARES FARES (EXECUTADO)

HANI HAMED FARES (EXECUTADO)

MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES (EXECUTADO)

ADNAN ABOUZEID FARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021195-13.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013936-35.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKELL EDUARDO PENHA RIBEIRO (EXECUTADO)

MARGARETH LUZIA DA PENHA RIBEIRO (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO RIBEIRO (EXECUTADO)

KARYNN KAT DA PENHA RIBEIRO (EXECUTADO)

KEM COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS, PERFUMARIA E ACESSORIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013936-35.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007164-27.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R.C.NABAO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELENO GUAL NAABAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007164-27.2011.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019288-52.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRASSUS GUTEMBERG DA SILVA (EXECUTADO)

CENTRO OESTE TELEINFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO GUTENBERG DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS OAB - PA13315-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019288-52.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002526-19.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - ME (EXECUTADO)

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002526-19.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012655-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012655-44.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012739-89.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

VANDERLY FIRMINO TEIXEIRA (EXECUTADO)

FRANCISCO ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012739-89.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017957-59.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017957-59.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010584-74.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACILDA PINTO SILVA (EXECUTADO)

I. P. SILVA - CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010584-74.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021024-03.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPRIMARKET BRASIL COMERCIO E LOCACAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ISMAEL BAENA CASTILLO (EXECUTADO)

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO (EXECUTADO)

RODOLFO ALFREDO MUNHOZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021024-03.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0007409-92.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERE COMERCIO CALCADOS INFANTIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007409-92.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006298-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA SUELI DALBEM DE SOUSA (EXECUTADO)

VIDROCENTER - PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

WANESSA DALBEM DE SOUSA (EXECUTADO)

OLIMPIO JOSE DE SOUSA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006298-48.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046896-78.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES CHEDID SADER (EXECUTADO)

SADER & SADER JUNIOR LTDA - ME (EXECUTADO)

FUAD SADER JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046896-78.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013851-59.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR DE ARAUJO JUNIOR (EXECUTADO)

MOACYR DE ARAUJO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013851-59.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017276-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R.W.B TELECOMUNICACOES LTDA (EXECUTADO)

PERCILIA MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

RAFAEL ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017276-16.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006718-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COM VOCE FACIL TV TELEMARKETING LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006718-82.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039101-26.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAVATAI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

CLAUDINEI ALMEIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

HERMANN STROBEL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039101-26.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003869-16.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DE MORAES ROCHA (EXECUTADO)

REINER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA - ME (EXECUTADO)

SEBASTIAO DIAS ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003869-16.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0039551-27.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROBENS - ADMINISTRACAO,COMERCIO E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

ANDERSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

ALESSANDRO ALVARENGA DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039551-27.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001699-71.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE PAULA OLIVEIRA (EXECUTADO)

VALDECIR DE PAULA OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001699-71.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002528-57.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F.C.PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MUNIRA HAMMOUD PEREIRA (EXECUTADO)

FABIO CESAR PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO OAB - MT7285-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002528-57.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005982-74.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONINHO BERTOLDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005982-74.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015325-60.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO LUIZ DE FREITAS ALGODOAL (EXECUTADO)

JULIO LUIZ DE FREITAS ALGODOAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015325-60.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008006-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS SANTOS GAGINI (EXECUTADO)

IRACY LOPES GAGINI (EXECUTADO)

LIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008006-36.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013464-78.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERVIDIO MARCOS GALLETTI (EXECUTADO)

EXPRESSO ACAILANDIA LTDA (EXECUTADO)

TOMAZ ANTONIO MELOTTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013464-78.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039927-47.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO OLIVEIRA DE MELO - ME (EXECUTADO)

RICARDO OLIVEIRA DE MELO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039927-47.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026949-77.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULINO ZAMPIERI (EXECUTADO)

AMAZON FLEX COLCHOES ESPUMA E MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

LUIZ PAULO FERREIRA DE ARRUDA (EXECUTADO)

MICHELE SAMARA ZAMPIERI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026949-77.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004014-72.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS BRUZATO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004014-72.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014278-46.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PAIM PIMENTA (EXECUTADO)

EDUARDO PAIM PIMENTA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014278-46.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021984-56.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BORTOLETI (EXECUTADO)

NELSON BORTOLETI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021984-56.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011162-42.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTORDIESEL PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

AUREA OTA KOGA (EXECUTADO)

ADAO JAQUES PAIM (EXECUTADO)

ISSAO KOGA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011162-42.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021404-26.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RAPHAEL BICAS FRANCO (EXECUTADO)

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

PAULO SERGIO FERRARI MAZZON (EXECUTADO)

LUIS AUGUSTO FERRARI MAZZON (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021404-26.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014309-37.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S L DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014309-37.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004680-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO EMILIO STAUB (EXECUTADO)

IGB ELETRONICA S.A (EXECUTADO)

RICHARD JESSE STAUB (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004680-34.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 
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no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001901-10.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MKS ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001901-10.1994.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015270-12.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERI WAGNER DEMETRIO DE SOUSA - ME (EXECUTADO)

JOSE ERI WAGNER DEMETRIO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015270-12.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015454-65.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PISORAMICA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

BARBARA CRISTIANA ANTUNES VIEIRA (EXECUTADO)

GETULIO FRANCISCO VIEIRA (EXECUTADO)

GETULIO FERNANDO ANTUNES VIEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015454-65.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041793-27.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES (EXECUTADO)

ETELVINA REGINA MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041793-27.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009526-60.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA (EXECUTADO)

MF PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

FELLIPE MECENAS DE OLIVEIRA LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009526-60.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033294-25.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY ARRIAZA CHAVES (EXECUTADO)

WAC COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

ROSANGELA MARIA PINHO (EXECUTADO)

MARIA GILDA DOS ANJOS (EXECUTADO)

CARLOS DE SOUZA FREIRE (EXECUTADO)

ARY FLAVIO SWENSON HERNANDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033294-25.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019005-24.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPELCO COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

GILMAR TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019005-24.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028105-03.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO TECNICO DE BELEZA LEONIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEONIA CAPRIATA OKAMURA (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO MARMORA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028105-03.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007749-50.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LOLLI GHETTI (EXECUTADO)

W.L. GHETTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007749-50.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004374-95.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS KOGA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004374-95.1996.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028578-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANI DOS SANTOS HEIRICH (EXECUTADO)

EPI COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 

LTDA - ME (EXECUTADO)

WELLINGTON DOS SANTOS VILELA REGO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028578-18.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008565-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ANTONIO RAINERI - ME (EXECUTADO)

NILSON ANTONIO RAINERI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008565-22.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025860-19.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B & B PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA. - ME (EXECUTADO)

PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

NOVA AMERICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXECUTADO)

JOAO BATISTA BISCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025860-19.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048557-24.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIROS (EXECUTADO)

MARIA AURICELIA ALVES DE QUEIROS (EXECUTADO)

JOSUE UBIRANILSON ALVES (EXECUTADO)

RENDA PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048557-24.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009145-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO PEREIRA PINTO (EXECUTADO)

WLADIMIR GUSMAO JUNIOR (EXECUTADO)

AGAR COMERCIO INDUSTRIA LTDA. - ME (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO SILVA (EXECUTADO)

LUCIANE SILVA DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009145-28.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 
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no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045468-61.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS MEIRELLES (EXECUTADO)

MARIO MARCIO CANAVARROS INFANTINO (EXECUTADO)

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045468-61.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002278-49.1992.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OKAYAMA MEC. SCANIA COM. E REPRESENT. LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002278-49.1992.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004668-50.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004668-50.1996.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022327-23.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HIROSHI HAYASHIDA (EXECUTADO)

JOELSON SHIGUEMI FUKU (EXECUTADO)

JOELSON S FUKU & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022327-23.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017471-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017471-98.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033103-43.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

MARIA CONCEICAO ROCHA PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033103-43.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013160-89.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERACAO RICARDO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013160-89.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011163-27.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO NUNES DE MORAIS (EXECUTADO)

G N DE MORAES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA MARTINEZ HOFFMANN OAB - MT16723-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011163-27.2007.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022733-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PERDIGAO JUNIOR (EXECUTADO)

ROGERIO PERDIGAO JUNIOR FI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022733-97.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002230-13.1980.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMARTINE POMPEU DE C SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002230-13.1980.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014489-87.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LELIS FONSECA SILVA (EXECUTADO)

GILSON MARQUES PEREIRA (EXECUTADO)

ADALBERTO SOUZA SOBRINHO (EXECUTADO)

L. F. S. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014489-87.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015670-31.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTILHO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

ENILZA MOREIRA DE CASTILHO (EXECUTADO)

EDMAR ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015670-31.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0023842-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGEMAT INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0023842-49.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026659-91.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026659-91.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000360-19.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000360-19.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025363-34.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGIA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

GONCALO BENEDITO DA SILVA (EXECUTADO)

ALBERTO PINHEIRO MACHADO (EXECUTADO)
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ENEIDA GERUZA PINHEIRO MACHADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025363-34.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021823-85.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISEL ANESIO TITO (EXECUTADO)

BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021823-85.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015180-38.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AMERICO MELLIM (EXECUTADO)

DROGARIA CAM LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

RENATA CRISTINA MONTORO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015180-38.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014003-39.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VIANA TAPAJOZ (EXECUTADO)

PEDRO VIANA TAPAJOZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014003-39.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014280-45.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA NIEVES WEBER (EXECUTADO)

VERONICA NIEVES WEBER - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014280-45.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001819-13.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO E PANIFICADORA ACACIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001819-13.1993.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011525-87.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011525-87.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014790-05.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN KARDEC SANTOS OAB - MT2469-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014790-05.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006420-27.2014.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADECAIBRO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006420-27.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018153-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

COMERCIAL OSASCO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018153-53.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012753-73.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS (EXECUTADO)

RENATO TERRA FERNANDES (EXECUTADO)

JOSE FERNANDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012753-73.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018133-19.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018133-19.2002.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012763-88.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISEL ANESIO TITO (EXECUTADO)

BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012763-88.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036323-83.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P SERGIO DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

PAULO SERGIO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036323-83.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039103-93.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA REGINA CAMPOS GONZALEZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039103-93.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006005-40.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCICLO BICICLETAS E PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006005-40.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028501-09.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CIAPPINA RIBEIRO (EXECUTADO)

EDSON CIAPPINA RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028501-09.2010.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016004-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL RODRIGUEZ CORUJO (EXECUTADO)

CORUJO & CIA LTDA (EXECUTADO)

RODRIGO DA SILVA RODRIGUEZ CORUJO (EXECUTADO)

JESUS RODRIGUEZ CORUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016004-84.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004123-86.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIANE MORAIS DANELICHEN (EXECUTADO)

M. MORAIS DANELICHEN COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004123-86.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045723-19.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IONICE PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

EDUARDO DAVILIS PINHEIRO (EXECUTADO)

SHOPPING DA ELETRONICA - APARELHOS E COMPONENTES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045723-19.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012860-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITICARD S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012860-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039135-98.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDREGAL PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039135-98.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016621-20.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016621-20.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003808-58.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACO GURAIR AIVAZIAN (EXECUTADO)

GILSON ALVES CAMPOS (EXECUTADO)

J G REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003808-58.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016714-61.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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REMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016714-61.2002.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006387-76.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DE JESUS ALVES (EXECUTADO)

ROSANGELA DE JESUS ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006387-76.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025524-15.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE POLIDORIO COLA DA SILVA (EXECUTADO)

GABIOES CUIABA - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELIZABETH APARECIDA LUZ CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025524-15.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010338-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOSSA SENHORA DE FATIMA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARIA DO SOCORRO BRANDAO (EXECUTADO)

LIGIA BRANDAO DA SILVA (EXECUTADO)

RICARDO BRANDAO MIRANDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010338-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027462-40.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BSI DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027462-40.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007906-86.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DOS SANTOS MARQUES (EXECUTADO)

HERBERT COSTA THOMANN (EXECUTADO)

ALTERNATIVA JOIAS LTDA (EXECUTADO)

MOACIR ATAIDES THOMANN (EXECUTADO)

GUILHERME LIRO FILISKOFE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007906-86.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009733-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO OAB - 

01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0009733-25.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022489-18.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BERNARDINO FILHO (EXECUTADO)

MANSOR & BERNARDINO LTDA - ME (EXECUTADO)

ELENICE DE OLIVEIRA PRATES MANSOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022489-18.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0016031-82.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FONTOURA & FONTOURA LTDA - ME (EXECUTADO)

ZULMIRA PADILHA FONTOURA (EXECUTADO)

ROGERIO PADILHA FONTOURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016031-82.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037363-03.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA SEBA (EXECUTADO)

L. SEBA COMERCIO. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037363-03.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022038-85.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONICE ONOFRE FERREIRA (EXECUTADO)

JONICE ONOFRE FERREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022038-85.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043248-90.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PAVAO (EXECUTADO)

DISNORTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

VICENTE ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

ALEX RIZZO MIRANDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043248-90.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0043214-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carolina Davoglio de Arruda OAB - MT16501-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0043214-13.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032947-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032947-16.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013331-55.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFIRA COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013331-55.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056810-98.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA ANTUNES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ANA TERESA PEREIRA LUZ (EXECUTADO)

ANGELA CRISTINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056810-98.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006875-31.2010.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISPIM CRISPINIANO NETO (EXECUTADO)

CRISPIM CRISPINIANO NETO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006875-31.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035287-06.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA INACIO SOUTILHA (EXECUTADO)

SOUTILHA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

GEOVANY CESAR SZIMANSKI (EXECUTADO)

CONCEICAO INACIO SOUTILHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035287-06.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015116-86.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. DE ALCANTARA - ME (EXECUTADO)

ROSELANE APARECIDA DE ALCANTARA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015116-86.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030943-06.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA MELLO OAB - SP80581-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030943-06.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016103-69.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROMIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

JAMIR SILVA (EXECUTADO)

EDSON MACHADO DORNELES (EXECUTADO)

JANILSE CRISTINA MARTINS SILVA (EXECUTADO)

GERALDO NAVES DE AZEVEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016103-69.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052053-61.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JABOQUE COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052053-61.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013820-73.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MC MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

LAURA MIDORI MIYAGAWA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

EDILENE CORBELINO MIYAGAWA (EXECUTADO)

ROBERTO YUTAKA MIYAGAWA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013820-73.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031294-86.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME LUIZ HANSCH - ME (EXECUTADO)

JAIME LUIZ HANSCH (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031294-86.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037249-06.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS C DA SILVA VIDRACARIA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037249-06.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032218-97.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO PIZONI (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA MATO GROSSO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

NOELLE LAIANE SOARES PIZONI (EXECUTADO)

LOREDI SALETE SOARES PIZONI (EXECUTADO)

FABIO SPADA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032218-97.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037313-16.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. J. (EXECUTADO)

E. P. E. S. L. -. M. (EXECUTADO)

J. A. D. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037313-16.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016101-89.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR RODRIGUES LOBO - ME (EXECUTADO)

VALDEMIR RODRIGUES LOBO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016101-89.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025585-02.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANAUARA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 

LTDA (EXECUTADO)

RAIMUNDA TEREZA DANTAS DA SILVA (EXECUTADO)

GEBSON DANTAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025585-02.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013134-52.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROMIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013134-52.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032452-79.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REFEICOES NATURAS LTDA (EXECUTADO)

JULIANO ANDRE DA SILVA GRUBER (EXECUTADO)

DANIEL JUARES COIMBRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032452-79.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016047-36.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIRSON TEODORO MACHADO (EXECUTADO)

A T MACHADO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016047-36.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 
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Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036280-49.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO (EXECUTADO)

SUPRIMARKET BRASIL COMERCIO E LOCACAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

FRANCISCO ANTONIO DE MELO (EXECUTADO)

RODOLFO ALFREDO MUNHOZ (EXECUTADO)

ISMAEL BAENA CASTILLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036280-49.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000856-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESVERALDO EGINO DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000856-04.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048092-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILCEIA RETAMERO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

RETTAMERO & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

OSCAR PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048092-15.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006993-07.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHILLER AR CONDICIONADO LTDA (EXECUTADO)

FRANCISCO IGNACIO NANTES (EXECUTADO)

EUGENIA MARIA DOS SANTOS NANTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006993-07.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016053-28.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA ISABEL WIEGERT (EXECUTADO)

B E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

MICHELI VALDIRLEIA WIEGERT (EXECUTADO)

CAROLINE WIEGERT DALTRO (EXECUTADO)

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (EXECUTADO)

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016053-28.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006617-21.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I P MATOS COMERCIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006617-21.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008524-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO PINHEIRO NETO SANTOS (EXECUTADO)

AGROMAT PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LEONARDA SOARES MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008524-55.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033436-53.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO JOSE ANTONIO PINESSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033436-53.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013660-09.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

J C S LIMA COMERCIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013660-09.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022519-82.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BONFIM KRUEGER (EXECUTADO)

CESA S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022519-82.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021136-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HANI HAMED FARES (EXECUTADO)

MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES (EXECUTADO)

FARES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADNAN ABOUZEID FARES (EXECUTADO)

NABIH FARES FARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ BRAGA OAB - MT3168-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021136-98.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014045-54.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I K GALVAO - ME (EXECUTADO)

IRONI KIENEN GALVAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014045-54.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006948-66.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006948-66.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006932-88.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ROGERIO MARQUES (EXECUTADO)

FOGUETEX COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME (EXECUTADO)

KATHIA ATAYA BUMLAI MARQUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006932-88.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027037-47.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027037-47.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030279-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES (EXECUTADO)

SILLENI M S LEMES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)
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ATAIR DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA VENTURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030279-14.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014796-12.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA AGUIAR FILIPIN (EXECUTADO)

E AGUIAR FILIPIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014796-12.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013303-78.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VEL - VEICULOS E EQUIPAMENTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013303-78.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017573-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO (EXECUTADO)

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

ABADIO PEREIRA CARDOSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017573-23.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047365-27.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047365-27.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021556-40.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA MONTORO (EXECUTADO)

ELIAS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

CARLOS AMERICO MELLIM (EXECUTADO)

JAIRO ANTONIO MELLIM (EXECUTADO)

MELLIM & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021556-40.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040345-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODERLINO RODRIGUES DE GODOY (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040345-48.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045631-41.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDA DA SILVA CELIS (EXECUTADO)

EVANILDA DA SILVA CELIS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045631-41.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015533-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURISVALDO SANTOS GUIMARAES - ME (EXECUTADO)

NEURISVALDO SANTOS GUIMARAES (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0015533-39.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033057-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033057-49.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036441-98.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA ELY LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036441-98.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036602-69.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. DOS SANTOS FERREIRA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIOMIRO DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036602-69.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005789-25.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS NUNES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005789-25.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002125-60.1985.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002125-60.1985.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013452-25.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA PESKE RODRIGUES (EXECUTADO)

TALITA PESKE RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013452-25.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007627-47.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR BUFULIN (EXECUTADO)

DRACENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - ME (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007627-47.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003112-80.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003112-80.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 
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Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012229-61.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELZA B. M. PEREIRA - ME (EXECUTADO)

NELZA BARBOSA DE MORAIS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012229-61.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030377-96.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALABELA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030377-96.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022717-17.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (EXECUTADO)

GLA BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

LUIZ EDUARDO BAPTISTA PINTO DA ROCHA (EXECUTADO)

DTH COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

TV CAPITAL PARTICIPACOES LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022717-17.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016096-09.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HONORIA BERDUN SILVA (EXECUTADO)

NASSER & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NILO NASSER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016096-09.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016097-91.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY AUGUSTO DE SOUZA (EXECUTADO)

JURACY AUGUSTO DE SOUZA COMERCIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016097-91.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0034247-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO OAB - MG115670 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0034247-42.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031829-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031829-39.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014477-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014477-97.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003982-67.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHILLER AR CONDICIONADO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003982-67.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029203-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029203-13.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017369-91.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAMAR ARAUJO VENANCIO (EXECUTADO)

ELOI RODRIGUES VENANCIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017369-91.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0052638-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0052638-79.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010413-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANINE GASPAROTTO (EXECUTADO)

MARC BEAUTE MOVEIS E PERFUMARIA EIRELI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010413-44.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039920-55.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA PRADO FERREIRA (EXECUTADO)

PNEU POINT LTDA (EXECUTADO)

JOAO HENRIQUE PRADO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039920-55.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007754-72.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA SCHUTZE MOUSASTICOSHVILY (EXECUTADO)

KARINA SCHUTZE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007754-72.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012740-50.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENEY MARCIO NETO (EXECUTADO)

TRANSMUNDIAL TRANSPORTADORA LTDA. (EXECUTADO)

CLEVERSON CEZAR RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012740-50.2001.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019224-90.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMENTE DONIZETI DE LIMA (EXECUTADO)

VERA LUCIA DE LIMA (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019224-90.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004583-98.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO FAGOTI (EXECUTADO)

PANIAGO TECIDOS E CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

LIGIA MARCIA ZACARDI FAGOTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004583-98.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015115-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS OAB - 33.000.167/0001-01 

(REPRESENTANTE)

MAGALI SAVOLDI OAB - RS78331-O (ADVOGADO(A))

HELIO SIQUEIRA JUNIOR OAB - RJ62929-O (ADVOGADO(A))

SILVIA ROXO BARJA FALCI OAB - SP183959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0015115-91.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034365-57.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ERICK ALISSON GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

GENEZIO GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

CONSTRUSANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034365-57.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034598-25.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANCARGO TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034598-25.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011255-49.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011255-49.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038402-30.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CORREA (EXECUTADO)

RECAUCHUTADORA DE PNEUS SAO PAULO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ONILDA HELMER (EXECUTADO)

CREUZA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038402-30.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016377-62.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIA GUIMARAES BALIEIRO (EXECUTADO)

E. G. BALIEIRO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016377-62.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 
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no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041783-80.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ETELVINA REGINA MAGALHAES (EXECUTADO)

CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041783-80.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032711-40.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO (EXECUTADO)

RIO SUL ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MAX ARIEL TONIAZZO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032711-40.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039572-03.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA (EXECUTADO)

LUIZ HUMBERTO PEREIRA (EXECUTADO)

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039572-03.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021919-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEODOMIR JOSE BERLATTO - ME (EXECUTADO)

CLEODOMIR JOSE BERLATTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021919-17.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002394-69.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002394-69.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036682-28.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO LUIZ GUEDES (EXECUTADO)

MUNDO DOS COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036682-28.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032862-40.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PLOTHOW (EXECUTADO)

R PLOTHOW (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032862-40.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029875-94.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE PRANTEL MANGIERI (EXECUTADO)

MANGIERI BALDASSO & CIA LTDA (EXECUTADO)

ANDRE BALDASSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029875-94.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010851-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ALVES DE MELO ALENCAR (EXECUTADO)

ANGELTON FREIRE DE ALENCAR (EXECUTADO)

HOPE DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010851-70.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006367-08.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOACRE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006367-08.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010670-94.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOENISE MARQUES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010670-94.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043642-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLIANE SALES PLETZ - ME (EXECUTADO)

CARLIANE SALES PLETZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043642-29.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0056374-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CESAR PEREIRA GARCIA BURDIN (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0056374-76.2013.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019942-68.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENIR PEREIRA PAIM (EXECUTADO)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MUNDIAL LTDA (EXECUTADO)

KATIA PAIM NUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019942-68.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009833-24.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO SANTOS BORBA (EXECUTADO)

CASTRO & BORBA LTDA (EXECUTADO)

MALDEVAR DE OLIVEIRA CASTRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009833-24.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029879-29.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HUMBERTO PEREIRA (EXECUTADO)

SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA (EXECUTADO)

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA OAB - MT9609-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0029879-29.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004927-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA INGRIDY DIAS BARROS (EXECUTADO)

DIAS BARROS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

PRISCILLA FERNANDA DIAS BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004927-49.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027383-95.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVEIROS MATO GROSSO LTDA - ME (EXECUTADO)

GERALDO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

MARLEI NINA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027383-95.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020003-94.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA VALERIA GODOY TEIXEIRA DE MOURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020003-94.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033709-66.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033709-66.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028010-36.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

CRISTINO DA SILVA & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028010-36.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0020917-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONDELI (AUTOR(A))

SOCOLCHOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0020917-07.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016699-19.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZUGAIR AUTOMOVEL LTDA - EPP (EXECUTADO)

LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR (EXECUTADO)

SALEM ZUGAIR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016699-19.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010817-66.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0010817-66.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012913-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FISCHER (EXECUTADO)

PARANA-DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA (EXECUTADO)

APARECIDA GARCIA FISCHER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012913-83.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035251-61.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGIORATTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

GERALDO SAGIORATTO (EXECUTADO)

LINNETE VIEIRA DE BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035251-61.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045740-55.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA EROTILDES DA COSTA (EXECUTADO)

BIG COM. SERVICO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

SIMAO JOAO MURAD DOGAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045740-55.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016936-87.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS LEITE (EXECUTADO)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (EXECUTADO)

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO (EXECUTADO)

MARIO AUGUSTO DE MATTOS (EXECUTADO)

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT19335-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016936-87.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016551-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CROMUS DIGITAL LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO (EXECUTADO)

ISMAEL BAENA CASTILLO (EXECUTADO)

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016551-27.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040706-70.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANANCIAL - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040706-70.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011842-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - MT247324-O (ADVOGADO(A))

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

OAB - 01.472.720/0001-12 (REPRESENTANTE)

FLAVIO GRYNSZPAN OAB - 263.059.687-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0011842-07.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 
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ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011169-78.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE SANT ANA BARROS (EXECUTADO)

VITOR CANDIA (EXECUTADO)

PEDRO HENRY NETO (EXECUTADO)

ADAIR DA SILVA LEITE (EXECUTADO)

JESUS LANGE ADRIEN NETO (EXECUTADO)

GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOAQUIM CURVO DE ARRUDA (EXECUTADO)

AILTON GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES (EXECUTADO)

FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS PAES DE BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011169-78.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006926-42.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DA SILVA NICOLINI (EXECUTADO)

CLAUDINEIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006926-42.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026990-44.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCOLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE CONDELI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026990-44.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019819-41.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO GRACHIK (EXECUTADO)

INTERLAGOS DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019819-41.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010203-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YURI LARISSA OKAMA (EXECUTADO)

NIPO-INFORMATICA, SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

NIPO INFORMATICA SERVICOS E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010203-90.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026950-28.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS CORCERAUTO LTDA - ME (EXECUTADO)

SIVIRINO MOREIRA DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)

SEBASTIANA CAROLINA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026950-28.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007932-84.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE SILVA UMENO (EXECUTADO)

ALVORADA COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LUIZ CARLOS UMENO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007932-84.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045737-03.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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C. T. S. MARCONDES - GRAFICA - ME (EXECUTADO)

CLAYTON TADASHI SANTOS MARCONDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045737-03.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020336-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A. OAB - 00.000.000/4107-64 (REPRESENTANTE)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0020336-60.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013043-64.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA PRADO COM. E CONFECCOES LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013043-64.2001.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008113-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

ANA LUCIA CORREIA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008113-12.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027788-34.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO CHAVES TORRES (EXECUTADO)

ELIANDRO CHAVES TORRES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027788-34.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016046-36.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACOUGUE FAVORITO 2 LTDA - ME (EXECUTADO)

KATIA REGINA DEDE (EXECUTADO)

CARLOS EDMILSON DE PAIVA CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016046-36.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056939-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO (EXECUTADO)

AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EXECUTADO)

CLAUDIO JOSE ZANCANARO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056939-40.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018906-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DUCARELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO EDUARDO GOTARDO (EXECUTADO)

BALDUINA MAFFIZZONI GOTARDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018906-10.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020467-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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J. J. FARIAS COMERCIO - ME (EXECUTADO)

JANAINA JULIA FARIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020467-69.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031605-77.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POP JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 

(EXECUTADO)

ANA BONETTI MOREIRA (EXECUTADO)

AGNES LUIZ MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031605-77.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006788-17.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTOFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006788-17.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015834-88.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015834-88.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043656-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO MENDES CARDOSO JUNIOR (EXECUTADO)

HIDROMAT DISTRIBUIDORA DE AGUA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(EXECUTADO)

LIVIA MARIA FELISBINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043656-13.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016698-34.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALEM ZUGAIR (EXECUTADO)

ZUGAIR AUTOMOVEL LTDA - EPP (EXECUTADO)

LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016698-34.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006697-82.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIETTE SILVA JOAQUIM BARBOSA (EXECUTADO)

RANCHINHO DO GUARANA - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006697-82.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004823-87.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANFRIMAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004823-87.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 
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no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012227-67.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JORGE JABUR (EXECUTADO)

FABRICA DE GELO BEIRA RIO LTDA - ME (EXECUTADO)

BEATRIZ JORGE JABUR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012227-67.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021099-03.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASFOS FERTILIZANTES FOSFATADOS LTDA (EXECUTADO)

CARLOS VITAL LUGOKENSKI (EXECUTADO)

MARIELI DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021099-03.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018239-63.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

TATIANA TREVISAN (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018239-63.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021311-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. LAUREANO - ME (EXECUTADO)

ADELINO JOSE LAUREANO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021311-19.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031618-76.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POP JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 

(EXECUTADO)

ANA BONETTI MOREIRA (EXECUTADO)

AGNES LUIZ MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031618-76.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050030-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAGEL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (EXECUTADO)

RAPHAEL FREIRE DE CARVALHO (EXECUTADO)

HELIO ADIR TAVARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050030-45.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026000-53.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE SILVA PAVAN (EXECUTADO)

SANTEX TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

SANTO PAVAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026000-53.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016701-86.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR (EXECUTADO)

ZUGAIR AUTOMOVEL LTDA - EPP (EXECUTADO)

SALEM ZUGAIR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016701-86.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004139-69.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004139-69.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009159-12.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAPORE S.A. (EXECUTADO)

ROSANGELA GAMA BRANDAO RIVAS MENDEZ (EXECUTADO)

DANIEL EUGENIO RIVAS MENDEZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009159-12.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000240-44.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONAR ELETRONICA E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000240-44.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010215-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (EXECUTADO)

TIAGO RAMPELOTO DE MORAES (EXECUTADO)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010215-07.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014213-51.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBSON ROMAO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014213-51.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008666-59.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEGA MAMPRIM LTDA - EPP (EXECUTADO)

FERNANDO AUGUSTO MAMPRIM BALBINO (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO BALBINO (EXECUTADO)

RITA MARIA MAMPRIM BALBINO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008666-59.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045495-44.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VITORIA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

FP COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045495-44.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002160-20.1985.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABREU APPEL & MARTINS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002160-20.1985.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016696-64.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZUGAIR AUTOMOVEL LTDA - EPP (EXECUTADO)

SALEM ZUGAIR (EXECUTADO)

LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016696-64.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014714-10.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS FREITAS (EXECUTADO)

MARCIA DOS SANTOS - INFORMATICA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014714-10.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013503-85.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAS QUIMICAS UNIVERSO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013503-85.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038944-77.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES STRADA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038944-77.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043253-15.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA HAVERROTH HILGERT (EXECUTADO)

DISBRALENS-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LENTES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

CELSO HILGERT JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043253-15.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038362-48.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAVEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA (EXECUTADO)

ALFREDO TAVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

DANIELA DO CANTO SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038362-48.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034441-28.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CLAUDIO QUIRINO (EXECUTADO)

FILADELFIA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOAO SCRAMIN FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034441-28.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006942-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR JOSE BRESSAN OAB - 766.964.561-04 (REPRESENTANTE)

WEUDYS CAMPOS FURTADO OAB - MT14700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0006942-49.2017.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 
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914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003200-02.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SAMPAIO (EXECUTADO)

RITA DE CASSIA SAMPAIO DUARTE (EXECUTADO)

SAMPAIO & DUARTE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003200-02.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020020-62.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEISLEY SOUZA MADRUGA (EXECUTADO)

R. A. DROGARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALTIERES LEMES MADRUGA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020020-62.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051687-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

ALESSANDRO PERES PEREIRA (EXECUTADO)

ALINE PERES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051687-56.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037245-66.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037245-66.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033758-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN OAB - MT13571-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0033758-10.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006359-31.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PAVANI DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006359-31.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005981-12.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIGAO IND. E COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005981-12.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020455-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTELOG - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. (EXECUTADO)

SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER (EXECUTADO)

TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0020455-55.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000428-85.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000428-85.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014898-63.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEIDE FRANZINI DA MOTTA (EXECUTADO)

FRANZINI FRANZINI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NILZA FRANZINI (EXECUTADO)

NEUZA MARIA FRANZINI RODRIGUES (EXECUTADO)

SANDRA REGINA PEREIRA (EXECUTADO)

NILSON FRANZINE (EXECUTADO)

NANCI FRANZINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014898-63.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011840-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

OAB - 01.472.720/0001-12 (REPRESENTANTE)

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - MT247324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0011840-37.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031060-36.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO INACIO SOUTILHA (EXECUTADO)

C.INACIO SOUTILHA REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031060-36.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030628-51.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIDONE DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO JOSE ANTUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

DANIELE DE SOUZA (EXECUTADO)

LUCAS FRANCISCO DE SOUZA (EXECUTADO)

MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA (EXECUTADO)

DANILA DE SOUZA (EXECUTADO)

LAZARO FRANCISCO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030628-51.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047755-94.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSE ZARTH RAMOS (EXECUTADO)

CLARISSE ZARTH RAMOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047755-94.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000059-43.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000059-43.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0013933-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKELL EDUARDO PENHA RIBEIRO (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO RIBEIRO (EXECUTADO)

KARYNN KAT DA PENHA RIBEIRO (EXECUTADO)

MARGARETH LUZIA DA PENHA RIBEIRO (EXECUTADO)

KEM COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS, PERFUMARIA E ACESSORIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013933-80.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007018-40.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL PECAS GARCIA LTDA (EXECUTADO)

REINALDO CESAR PEREIRA GARCIA BURDIN (EXECUTADO)

JOSE LINO GARCIA BURDIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007018-40.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012787-19.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DORILEO (EXECUTADO)

DORILEO & SPADA LTDA (EXECUTADO)

FRANCISCO SPADA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012787-19.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039951-75.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PNEU POINT LTDA (EXECUTADO)

JOAO HENRIQUE PRADO FERREIRA (EXECUTADO)

ROBERTA PRADO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039951-75.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015725-69.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE CARVALHO (EXECUTADO)

JOAO BATISTA DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015725-69.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032024-97.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BAHAMAS AR CONDICIONADO LTDA - ME (EXECUTADO)

RICARDO MOURA DE ARAUJO (EXECUTADO)

EDUARDO DOMINGOS SIMOES (EXECUTADO)

JOSE TADEU REYES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032024-97.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016223-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMIX CONCRETO S/A (EXECUTADO)

ROBERTO RESTITUTO MANUEL DE LA CARIDAD PEREZ ONDARSE 

(EXECUTADO)

EDISON DIAS FILHO (EXECUTADO)

JOAO BOSCO DE CARVALHO MOL (EXECUTADO)

JUVENTINO DIAS NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

JULIANA CARVALHO MOL OAB - MG78019-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016223-97.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026330-45.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCOES INTEGRADAS IND. COM. E SERV. LTDA - ME (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0026330-45.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010390-11.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LG MODAS & COURO LTDA - ME (EXECUTADO)

GIOVANA MACAGNAN (EXECUTADO)

LEANDRO ANDRE MACAGNAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010390-11.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012084-83.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FERNANDEZ ALVES PEREIRA - ME (EXECUTADO)

EMERSON FERNANDEZ ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012084-83.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031245-74.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY BALBINO FERREIRA - ME (EXECUTADO)

DARCY BALBINO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031245-74.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012170-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA CELIA CALVO GALINDO (EXECUTADO)

REDE MUNDIAL RADIO TELEVISAO LTDA (EXECUTADO)

MARCELO CALVO GALINDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012170-44.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010847-58.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEARIA UNIAO JANAUBA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010847-58.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002776-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ABDIAS SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002776-18.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015489-25.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO CAMPOS (EXECUTADO)

MARTA HELENA CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015489-25.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039154-07.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENILO FERREIRA MACIEL (EXECUTADO)

ODENILO FERREIRA MACIEL - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039154-07.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 546 de 828



1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006190-24.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON MEDEIROS (EXECUTADO)

AMILTON MEDEIROS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIA FABIANA GONCALVES MEDEIROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006190-24.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014416-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI GARCIA GIMENEZ (EXECUTADO)

CAROL AUTO PECAS & SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLARICE ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014416-18.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050237-44.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCK E WIEGERT LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA TERESINHA WIEGERT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050237-44.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006481-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006481-48.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013006-22.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVALDO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

VANEFLEX ESTOFADOS DA AMAZONIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANDERLEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

EDIVALDO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013006-22.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035376-24.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUDE HOME CENTER COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA 

SAUDE LTDA - EPP (EXECUTADO)

FABIO SPADA (EXECUTADO)

NAIR TERESINHA SOARES SPADA (EXECUTADO)

ASTAZIANI SPADA (EXECUTADO)

ANDREITE SPADA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035376-24.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014593-06.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVACI MARIA DE JESUS (EXECUTADO)

NILVACI MARIA DE JESUS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014593-06.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026003-08.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SANTEX TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

NEIDE SILVA PAVAN (EXECUTADO)

SANTO PAVAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026003-08.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012072-06.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA. 

(EXECUTADO)

RENATA DE ABREU DUARTE (EXECUTADO)

ADAIL GOMES RANGEL (EXECUTADO)

CONTINENTAL GRAIN COMPANY (EXECUTADO)

MONTE MOR S/A IMOVEIS E PARTICIPACOES (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO GARCIA MOLINA (EXECUTADO)

CONTINENTAL OVERSEAS CORPORATION (EXECUTADO)

FERNANDA DE ABREU DUARTE (EXECUTADO)

THOMAS DATWYLER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012072-06.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006589-73.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASTEXTIL DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006589-73.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001836-15.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001836-15.1994.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000187-92.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (EXECUTADO)

MAURILIO CANOVA (EXECUTADO)

MARLENE LAVERDE CANOVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000187-92.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014325-83.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014325-83.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003830-19.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE FOLLMANN (EXECUTADO)

H J FOLLMANN REFEICOES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003830-19.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001229-35.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ANTONIO RAINERI (EXECUTADO)

NILSON ANTONIO RAINERI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001229-35.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000074-12.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO MALAGUETA (EXECUTADO)

OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

LAURA CAROLINA SANTIAGO COELHO (EXECUTADO)

ROBERTO PINNI (EXECUTADO)

RUBENS APARECIDO GIMENEZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000074-12.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031298-26.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALDERIZA ALMEIDA DE MORAIS (EXECUTADO)

M A A DE MORAIS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031298-26.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005496-60.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO GOMES (EXECUTADO)

ADAO GOMES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005496-60.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003451-78.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (EXECUTADO)

EDUARDO LUBISCO SOUZA (EXECUTADO)

ILDOMAR ANTONIO MARANGONI (EXECUTADO)

ANTONIO CELSO ALVES PEREIRA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003451-78.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006520-41.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA NOVA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006520-41.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014592-94.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOACIL AMARO MARQUES (EXECUTADO)

L. A. MARQUES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014592-94.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024618-20.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

ALINE PERES PEREIRA (EXECUTADO)

ALESSANDRO PERES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024618-20.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039130-76.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. MARTINES MARTINS MADEIRAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039130-76.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005050-96.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L C BARCELOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON VALERIO POUSO OAB - MT3892-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA ANDOLPHO CHRISTONI (EXECUTADO)

MARILDA ANDOLPHO PRESENTES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIA HELENA CHRISTONI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005050-96.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011856-06.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE HINKEL (EXECUTADO)

VIVIANE HINKEL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011856-06.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036653-12.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONIR ANTONIO SZABLEWSCK (EXECUTADO)

BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

DIRCEU CAPELETO (EXECUTADO)

NORTON BERGAMASCHI (EXECUTADO)

HELIO RUBENS PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ABEL DOVAL CARAMES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036653-12.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004519-63.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTINO DA SILVA & CIA LTDA (EXECUTADO)

CRISTINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004519-63.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020383-68.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020383-68.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036237-15.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR OLIVEIRA DE ABREU (EXECUTADO)

COMERCIAL N. P. LTDA (EXECUTADO)

GEMILSON GONCALVES BERTULIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036237-15.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010281-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE TAGLIARI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento 

Ambiental - SRMA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar à 

autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 
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389/2015/SEMA, referente ao CAR MT-169585/2019 (id. 29977366), 

relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Ponta do Morro, 

localizado no Município de Barão de Melgaço (MT), sem prejuízo do 

preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o 

cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Assim, notifique-se a autoridade apontada 

como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009), bem 

assim para que cumpra a presente decisão. Dê ciência do feito à 

PROCURADORIA DO ESTADO, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de 10 (dez) 

dias (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009). Após, abra-se vista ao Ministério 

Público para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, 

conclusos. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010056-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANA GORETE ROQUE SAGIN OAB - MT10486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar à 

autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 

389/2015/SEMA, referente ao CAR MT-13813/2019 (id. 29917803), 

relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Amoreira, localizado no 

Município de Nova Monte Verde (MT), sem prejuízo do preenchimento 

integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta 

decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) 

dias. Assim, notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009), bem assim para que cumpra 

a presente decisão. Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, II, da Lei n. 

12.016/2009). Após, abra-se vista ao Ministério Público para os fins do art. 

12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009236-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GUILHERME SURDI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT27358/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE SENTENÇA Processo: 1009236-52.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: EDMILSON GUILHERME SURDI IMPETRADO: 

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE Vistos. 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por EDMILSON GUILHERME 

SURDI, devidamente qualificado na inicial, contra ato tido coator do 

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL - SEMA-MT, objetivando a concessão de medida liminar 

consistente em ordem para a “imediata análise do CAR – MT-85533/2018”. 

Alega a parte impetrante que vem suportando diversos prejuízos em razão 

da inércia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente em analisar o seu 

pedido administrativo. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris 

e do periculum in mora. Com a inicial vieram os documentos (id. 29707639, 

id. 29708317, id. 29708319, id. 29709068 e id. 29709077). É o relatório. 

DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que diante da ausência de lei, 

regulamento ou ato administrativo normativo local que desse tratamento 

diverso aos procedimentos administrativos relacionados ao licenciamento 

ambiental das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, este Juízo 

vinha reforçando a observância dos prazos estabelecidos na Lei Estadual 

n. 7.692/2002 nas ações mandamentais que objetivavam a conclusão de 

pedidos administrativos submetidos à Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente – SEMA. Aliás, sentenças proferidas por este juízo com 

fundamento no entendimento exposto foram regularmente confirmadas 

pelo E. TJMT em sede de reexame necessário. Confira-se: “RECURSO DE 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – 

PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO 

CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, 

LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL 

EM DETRIMENTO DA RESOLUÇÃO 237 DO CONAMA - PRINCÍPIO DA 

HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – 

SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar-se em 

perda de interesse processual superveniente do impetrante se o 

requerimento administrativo somente foi atendido em virtude do comando 

judicial liminar proferido na ação mandamental, sendo imperioso, nesta 

hipótese, a apreciação definitiva do mérito. 2. A demora injustificada da 

análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do 

impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, erigido a 

direito fundamental e cláusula pétrea no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal. 3. ‘Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve 

prevalecer o prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução’. 

TJMT-3ª Câm. Cível – AI 112116/2014, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 

30/06/2015, DJE 06/07/2015)”. (TJMT. Apelação/Remessa Necessária 

16272/2015. Terceira Câmara Cível. Desembargadora MARIA APARECIDA 

RIBEIRO. Julgado em 29-8-2016. Publicado no DJE em 06-9-2016). [sem 

destaque no original] Ocorre que, em 06 de agosto de 2015, o órgão 

ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e §2º, 

ambos da Constituição Federal, art. 14, caput, da Lei Complementar n. 

140/2011, art. 6º, §1º, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução 

CONAMA n. 237/1997, editou a Portaria n. 389 de 06 de agosto de 2015 

(Diário Oficial n. 26.592, p. 18-19) em que “Disciplina os prazos de análise 

dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente/SEMA”, os quais deverão ser observados pela 

Administração Pública quando da análise de pedidos administrativos que 

objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2º, in verbis: “Art. 2º - As 

licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) 

meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento 

ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou 

audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.” [sem 

destaque no original] Considerando essas premissas, indaga-se: qual ato 

normativo deve ser verificado nas ações mandamentais estabelecidas 

antes da edição da Portaria n. 389/2015/SEMA, notadamente quanto aos 

prazos a serem verificados pelo órgão ambiental estadual, já que aqueles 

previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002 são mais benéficos para o 

administrado por fixarem prazos menores do que aqueles previstos na 

referida portaria? Na clássica lição de Hely Lopes Meirelles: “Direito líquido 

e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na 

sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por 

outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 
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esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração.” (MEIRELLES, Hely 

Lopes. Mandado de Segurança. 20º ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 

34-35). [sem destaque no original] Extrai-se do excerto acima transcrito 

que o direito líquido e certo, verdadeira condição para manejar a ação 

constitucional ora estabelecida, deve estar amparado em texto legal ou em 

ato administrativo normativo vigente quando da impetração, sob pena de 

restringir a esfera jurídica do administrado que fica à mercê de atos 

administrativos normativos editados com o único propósito de alterar 

condições antes preenchidas, com manifesto prejuízo a segurança 

jurídica. Desse modo, conclui-se que: 01) nas ações mandamentais 

iniciadas antes da vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06-8-2015 –, 

os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e 

conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças 

e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Lei 

Estadual n. 7.692/2002; e 02) nas ações mandamentais iniciadas após a 

vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06-8-2015 –, os prazos 

conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de 

pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou 

autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria 

n. 389/2015/SEMA. No caso, o presente mandado de segurança foi 

protocolizado em 01º-03-2020, logo os prazos a serem verificados devem 

ser os da Portaria n. 389/2015/SEMA, nos termos do acima consignado. 

Ademais, ressalto, por oportuno, que recentemente (21-01-2019) a 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Apelação n. 178325/2016, 

confirmou o entendimento acima esposado, ou seja, pela aplicação dos 

prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA nos casos de 

requerimentos administrativos relacionados ao CAR. Do julgado 

supramencionado, destaco o seguinte trecho do voto do d. Relator, 

Desembargador MÁRCIO VIDAL, que bem elucida a questão: “[...] No que 

se refere à alegação de que não se aplica ao caso a Portaria n. 389/2015 

ao cadastro do SICAR, ao fato de que aquela se refere ao Licenciamento 

Ambiental, tenho que não assiste razão à Apelante. Como bem considerou 

o ilustre representante ministerial, no Estado de Mato Grosso, o CAR foi 

criado como primeira etapa do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, 

conforme se denota da Lei Estadual n. 343/2008, portanto, considerado 

parte obrigatória e integrante deste, tem-se que sobre este instrumento se 

instituem os prazos previstos na Portaria n. 389/2015/SEMA. Como 

ponderado, ainda, pelo Parquet estadual, que o entendimento esposado 

acima não se alterou com as novas legislações sobre a matéria, tal como o 

Decreto Estadual n. 230/2015, que instituiu a Autorização Provisória de 

Funcionamento (APF), que substitui, temporariamente, a LAU dentro do 

Estado de Mato Grosso. Veja-se, ademais, que a Resolução n. 237/1997 

do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um 

prazo máximo de 6 (seis) meses para a administração pública se 

pronunciar a respeito de pedidos administrativos (art. 14); todavia, esse 

regramento não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos 

licenciadores, estaduais ou municipais, de, também, deliberarem sobre o 

licenciamento ambiental. No âmbito estadual, o órgão ambiental, em 

06/8/2015, por meio da Portaria n. 389/2015, disciplinou que os prazos 

para a análise e conclusão dos processos administrativos para 

licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do 

CONAMA n. 237/1997. Desse modo, conclui-se que o órgão ambiental 

estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que, até então, 

existia, em relação à aplicação da Resolução CONAMA n. 237/1997, aos 

procedimentos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou a 

autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso. Dessarte, não 

há falar em equívoco na interpretação do Magistrado a quo, que entendeu 

pela aplicabilidade do prazo de 06 (seis) meses para a apreciação do CAR 

pela SEMA. De outro giro, cumpre registrar que o marco inicial para a 

propositura da ação constitucional é o da suposta ofensa do direito da 

apreciação do CAR, no prazo estabelecido pela legislação de regência, e 

não em decorrência da obrigação de possuir o referido cadastro validado 

para a aprovação do PEF, pois, como bem afirmou a Impetrante na peça 

inicial do writ, aquele é requisito para este. É indiscutível, portanto, que a 

fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se 

torna operante ou exequível; vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito 

da Impetrante, o que, no presente caso, ocorreu na data final para a 

autoridade administrativa decidir o requerimento do CAR. Assim, o prazo 

inicial da contagem dos 06 (seis) meses é o do protocolo do Cadastro 

Ambiental Rural [...]”. (TJMT. Apelação n. 178325/2016. Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRCIO VIDAL. Julgado 

em 21-09-2019. Publicado no DJE em 29-01-2019). [sem destaque no 

original] Consigno, ainda, que o Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho 

de 2017 (Regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, no que tange o 

Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de 

Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental 

Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos 

daqueles estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA para inscrição e 

análise das informações declaradas no CAR. Pois bem. Feitas estas 

considerações, verifica-se a ocorrência da decadência do direito à ação 

mandamental a ensejar a improcedência liminar do pedido, com 

fundamento no art. 332, §1º, do Código de Processo Civil. A respeito, 

preleciona o Enunciado n. 291 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis: “Aplicam-se ao procedimento do mandado de segurança os arts. 

331 e parágrafos e 332, §3º do CPC”. A tese levantada se trata de matéria 

de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer fase processual, 

quer por provocação da parte quer de ofício. Neste sentido, eis a lição dos 

ilustres mestres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: 

“Decadência. Conhecimento de ofício. A decadência é matéria de ordem 

pública e deve ser examinada ex officio pelo juiz, independentemente de 

provocação da parte ou interessado (...)” (Código de Processo Civil 

Comentado, 13.ª ed., Ed. RT, pág. 566). Infere-se dos autos que a 

segurança pleiteada está fundamentada na omissão do órgão ambiental 

em analisar o CAR MT-85533/2018, relacionado ao imóvel rural 

denominado Fazenda Vô Tercilho e Vô Tercilho I, localizado no Município 

de Nova Guarita (MT), cadastrado perante o órgão ambiental estadual em 

02 de maio de 2018 (id. 29707639). Como consignado acima, a pretensão 

posta na inicial deve ser analisada, neste caso, sob o prisma do art. 2º da 

Portaria n. 389/2015/SEMA, que assim dispõem: “Art. 2º - As licenças 

ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a 

contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou 

indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou 

audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. §1º - A 

contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante 

a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos 

pelo empreendedor, nos casos de pendências. §2º - Os prazos 

estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com 

a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”. [Sem 

destaques no original] É certo que o presente mandado de segurança 

combate ato omissivo, consistente no fato da autoridade coatora não ter 

analisado o pedido formulado pelo impetrante. Contudo, a manifestação da 

Administração, na hipótese, está vinculada aos prazos legais 

estabelecidos na norma supramencionada, de modo que a materialização 

da omissão surgiu a partir do término do lapso temporal para a resposta 

administrativa. Assim é o entendimento da Jurisprudência: 

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL.DELEGADO DE POLÍCIA. PROMOÇÃO ANUAL. LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL114/2005. PRAZO DECADENCIAL. ART. 18 

DA LEI 1.533/1951. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que afluência do prazo decadencial no Mandado de 

Segurança tem início na data em que o interessado teve ciência 

inequívoca do ato atacado, independentemente da interposição de 

eventual Recurso Administrativo, salvo se recebido com efeito 

suspensivo. 2. Infere-se dos autos que o ato que se reputa violador de 

direito líquido e certo do impetrante é a omissão da Administração Pública 

em promovê-lo no prazo legal, qual seja, maio de 2006, momento em que 

estavam presentes os requisitos para tal promoção. Portanto, é a partir da 

materialização do ato omissivo do poder público - maio de 2006 - que se 

conta o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandamus. 

3. In casu, a impetração do Mandado de Segurança ocorreu depois de 

esgotado o período de 120 dias previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951- cuja 

contagem se iniciou a partir da ciência do ato omissivo que se diz violador 

de direito líquido e certo (maio de 2006) -, operando-se a decadência do 

direito perseguido. 4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no 

RMS: 33416 MS 2010/0224210-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 03/05/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 10/05/2011). [Sem destaques no original] Nessa mesma 

direção caminha a jurisprudência do E. TJMT. Confira-se: DIREITO 

AMBIENTAL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA 

AMBIENTAL ÚNICA – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.º 237/97 DO 

CONAMA – TRANSCURSO - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO 
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E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Regularizada a documentação para análise do pedido de 

licenciamento ambiental, necessário é que este seja apreciado no prazo 

máximo de 6 (seis) meses, consoante artigo 14, caput, §1º da Resolução 

n.º 237/97 do CONAMA. O prazo decadencial de cento e vinte dias para 

impetrar o writ contra ato omisso da Administração Pública, começa a fluir 

a partir do momento em que se esgota o prazo legal para autoridade 

praticar o ato em que se ataca.” (TJMT. Apelação n. 12967/2016. Quarta 

Câmara Cível. Relatora Desembargadora MARIA ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES. Julgado em 25-10-2016). [sem destaque no 

original] “RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 

OMISSIVO - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA 

ANÁLISE DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL - DECADÊNCIA 

CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO. Decorrido o prazo legal para 

o órgão ambiental analisar pedido de licença ambiental inicia-se o prazo 

decadencial para impetração do mandado de segurança, pois não se trata 

de ato omissivo de trato sucessivo.” (TJMT. Apelação n. 167205/2014. 

Terceira Câmara Cível. Relatora Dra. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO. 

Julgado em 23-02-2016). [sem destaque no original] Mesmo quando a 

matéria hoje tratada no art. 23, da Lei n. 12.016/09, ainda era disciplinada 

pelo art. 18, da Lei n. 1.533/51, a doutrina já se manifestava no mesmo 

sentido. Veja-se: “Evidente que, em casos que o ato omissivo que se 

pretende impugnar com a impetração decorre de lei que estabeleça, por 

exemplo, determinado lapso de tempo para a manifestação da 

Administração pública, de seu silêncio haverá a ilegalidade ou a 

abusividade que justificam a impetração e, portanto, fluência terá o prazo 

do art. 18 da Lei n. 1.533/51”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado de 

segurança. – São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 146-147). Sabe-se, por 

sua vez, que o prazo decadencial, nas ações mandamentais, não se 

interrompe, tampouco se suspende ou se prorroga, de modo que, uma vez 

iniciado, assume seu curso até o termo final sem desvios ou intervalos. 

Desta forma, o direito da parte impetrante à resposta administrativa surge 

a partir da omissão da Administração Pública em promovê-la no prazo 

legal. Os documentos acostados nos autos apontam que o Cadastro 

Ambiental Rural Estadual CAR MT-85533/2018, relacionado ao imóvel rural 

denominado Fazenda Vô Tercilho e Vô Tercilho I, localizado no Município 

de Nova Guarita (MT), cadastrado perante o órgão ambiental estadual em 

02-05-2018 (id. 29707639), sendo este o marco inicial para o cômputo do 

prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, 

realize a necessária validação do CAR, uma vez que melhor atende o 

interesse do impetrante. No entanto, considerando que o prazo máximo 

para a administração se pronunciar nos processos administrativos é de 06 

(seis) meses, o termo final para a manifestação do órgão ambiental 

ocorreu em 02-11-2018. Desse modo, o lapso decadencial para a 

impetração do mandado de segurança – 120 (cento e vinte dias) – se 

encerrou em 02-03-2019. Tendo em vista que o presente writ foi 

protocolizado somente em 01º-03-2020, deve-se reconhecer a 

decadência, nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c 487, inciso 

II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de 

segurança, com resolução de mérito. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se. P.R.I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito
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emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de Guias Online” e 

comprove o pagamento nos autos. Cuiabá, 10 de março de 2020. Josias 

de Pinho Meyer Junior Gestor Judiciário Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1048497-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CAPRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE LIS DAVILA OAB - RO9169 (ADVOGADO(A))

EBER ANTONIO DAVILA PANDURO OAB - RO5828 (ADVOGADO(A))

KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA OAB - RO6127 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE 

INFRAÇÃO (IMPETRADO)

SUPERINTENTEDE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE SENTENÇA Processo: 1048497-58.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: IVAN CAPRA IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO, 

COORDENADOR DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE 

INFRAÇÃO Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

IVAN CAPRA, qualificado nos autos, em face de ato tido como ilegal do 

SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO e do COORDENADOR DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO, AMBOS DA SEMA/MT, 

objetivando a concessão da medida liminar para determinar a retirada do 

NOME e CPF do impetrante da Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso. No 

mérito, requer a confirmação da medida liminar, assim como seja declarada 

a nulidade da inscrição em dívida ativa. A parte impetrante aduz, em 

síntese, que foi autuada – Auto de Infração n. 103.034, de 03.09.2007 – 

por praticar suposta infração administrativa ambiental consistente em 

“fazer uso de fogo em restos de exploração e em vegetação de mata sem 

autorização do órgão ambiental competente e em período proibido, em área 

total de 473,00 ha (...)”. Objetivando desconstituir os atos administrativos 

que ora impugna, alega a ocorrência de cerceamento de defesa em todas 

as fases do processo administrativo, assim como a nulidade da 

notificação editalícia, eis que ausente sua publicação em jornal de 

circulação local. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. É o relatório. DECIDO. De início, imperioso destacar que 

o presente Mandado de Segurança tramita neste Juízo de forma 

eletrônica, em razão da recentíssima implantação do Processo Judicial 

eletrônico (PJe) para os feitos cíveis em matéria ambiental nesta 

Especializada do Meio Ambiente. Todavia, em consulta realizada nesta 

data no “Sistema Apolo”, ferramenta de acompanhamento dos processos 

físicos em tramitação, identificou-se a existência de Executivo Fiscal já 

proposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de IVAN CAPRA, 

ora impetrante, sob o n. 3121-40.2019.811.0082, Cód. 55.808. Nesse 

sentido, em análise conjunta realizada nesta data, infere-se que a parte 

impetrante opôs exceção de pré-executividade na referida execução, 

tendo apresentado os mesmos fundamentos agora repetidos neste 

Mandado de Segurança. Dessa forma, considerando que a exceção foi 

oposta em 22.04.2019, em momento anterior ao presente Mandado de 

Segurança, houve a análise dos argumentos apresentados na referida 

execução fiscal, sendo acolhida a exceção de pré-executividade para 

reconhecer a nulidade da notificação editalícia efetivada no processo 

administrativo, bem como de todos os atos administrativos subsequentes 

e, por consequência, o executivo fiscal foi julgado extinto, sem resolução 

de mérito. Como se vê, nada mais existe a ser tutelado pela atividade 

jurisdicional, eis que já houve o reconhecimento da inexigibilidade da CDA, 

com a consequente extinção da execução fiscal também objetivada neste 

mandamus. Nesse panorama, como corolário lógico, impõe-se o 

reconhecimento da perda do objeto, consubstanciada na falta de interesse 

de agir superveniente, nos termos do disposto no artigo 462, do Código de 

Processo Civil. Pelo exposto, evidenciado a falta de uma das condições da 

ação, qual seja, interesse processual, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, por carência de ação, com fundamento no artigo 485, 
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inciso VI, c/c artigo 493, do CPC, ambos do CPC/2015. Processo isento de 

custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512, do 

STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo 

recurso voluntário, arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010330-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUKA A. D. DE ABREU (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO OAB - MT23125-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DA SEMA/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE Certidão de Diligência do Oficial de Justiça Processo 

Judicial Eletrônico nº. 1010330-35.2020.8.11.0041 Impulsiono o feito para 

que o impetrante recolha a diligência do oficial de justiça, devendo ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de Guias Online” e 

comprove o pagamento nos autos. Cuiabá, 10 de março de 2020. Josias 

de Pinho Meyer Junior Gestor Judiciário Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54129 Nr: 4049-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DA CUNHA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS RODRIGUES COSTA 

LIMOEIRO - OAB:15309/O

 Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade acostada 

às fls. 46/54, para reconhecer a prescrição da pretensão executória em 

relação ao crédito constante na CDA n. 2013510 e JULGO EXTINTA a 

execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, 

do CPC-2015.Não obstante a previsão legal contida no §8º, do artigo 85, 

do Código de Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi 

inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da 

causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da 

aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4º) de modo a 

permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor 

muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora 

expressamente estabelecidos nos incisos do §2º, do art. 85, do 

CPC/2015.Feitas tais considerações, evidenciado o alto valor da presente 

execução, bem como diante do trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço, CONDENO o ESTADO DE MATO 

GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.536,23 (mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

montante correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa, com 

fundamento no art. 85, §8º c/c §2 º, incisos I e IV, todos, do CPC/2015 

(Precedente: REsp 1.632.537 – SP).Deixo de condenar a parte exequente 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.Outrossim, deixo de 

submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo, 

procedendo-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 644 Nr: 188-66.1997.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalo Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Alves Miranda - 

OAB:24569/O

 ACOLHO a exceção de pré-executividade interposta por JOSÉ GONÇALO 

MIRANDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO para DECLARAR a 

ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante 

na CDA n. 001287/97-A, inscrita em 08.08.1997 e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, 

com fundamento nos artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.Não obstante a previsão legal contida no §8º, do artigo 85, 

do Código de Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi 

inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da 

causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da 

aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4º) de modo a 

permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor 

muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora 

expressamente estabelecidos nos incisos do §2º, do art. 85, do 

CPC/2015.Feitas tais considerações, evidenciado o alto valor da presente 

execução, bem como diante do trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço, CONDENO o ESTADO DE MATO 

GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.674,36 (mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), 

montante correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa (fl. 

285-v), com fundamento no art. 85, §8º c/c §2 º, incisos I e IV, todos, do 

CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 – SP).Deixo de condenar a parte 

exequente nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos 

termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.Outrossim, 

deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de 

estilo, procedendo-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes 

nestes autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41852 Nr: 2644-51.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concremax Concreto Eng. E Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9.172-B, João Gabriel Tira Pele - OAB:25706, José 

Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:12.009

 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA

Vistos.

1. Em prestígio aos princípios da ampla defesa e do contraditório, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar a respeito da petição de 

fls. 55/56.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os auto 

conclusos para deliberação.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 427063 Nr: 2348-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE AMORIM JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JUNIOR - OAB:20937/MT

 Autos código nº 427063

Vistos, etc.

 Ante a superveniência de pauta, designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 25 de maio de 2020, às 13h30min.

 Às providências.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário à realização do ato.

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164928 Nr: 12241-48.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIR PENDRAK FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:9098/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB/MT 9098, para se manifestar na 

fase do art. 422 do CPP, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164928 Nr: 12241-48.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIR PENDRAK FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:9098/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB/MT 9098, para se manifestar na 

fase do art. 422 do CPP, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34238 Nr: 80-50.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SOARES SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO SOARES SERRA, Rg: 

1271733-9, Filiação: Maria Goretti Serra e Aléxis Serra, data de 

nascimento: 12/07/1979, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, 

solteiro(a), Telefone 99328-8127/36443532. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(É,S), acima qualificado(a,s), para 

SER(EM) INTERROGADO(A,S) em audiência de SESSÃO DE JULGAMENTO 

pelo Plenário do Tribunal do Júri, que será realizada no dia 07 de maio de 

2020 às 13:30 horas, no endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 06.11.2002, tendo o réu sido 

pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

Despacho/Decisão: "Vistos, etc. Ante a superveniência de pauta, designo 

a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 07 de maio de 

2020, às 13h30min. Às providências. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário à realização do ato."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 06 de março de 2020

Rosana Albuquerque Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 590554 Nr: 31927-11.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VERÔNICA GARCIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERÔNICA GARCIA BORGES - 

OAB:94.567-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Cuida-se de incidente instaurado a partir de petição apresentada a este 

Juízo pela Douta causídica Verônica Garcia Borges, cujo teor informa que 

na data de 12.08.2019, foi deflagrada uma operação na Penitenciária 

Central do Estado e, dentre os desdobramentos, teriam sido suspensos os 

direitos a entrevista pessoal com advogados e suspensas a realização de 

visitas por familiares.

Segundo informa, na data de 15.08.2019, todos os recuperandos 

recolhidos no Raio 5, lado A, foram agredidos fisicamente por agentes 

penitenciários, bem como para realização dos procedimentos foram 

utilizados spray de pimenta.

Na inicial foram declinados os nomes de 08 (oito) recuperandos.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público 

pugnou pela regularização da inicial, com indicação dos processos 

executivos de pena referentes aos penitentes e expedição de ofício à 

direção da unidade para informações, o que foi realizado ás fls. 10.

Cópia da correição anual realizada na PCE foi colacionada ao feito.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público 

determinou seja reiterado o pedido de informações à unidade prisional.

É o relato.

Decido.

Em consulta aos autos, verifica-se que os pleitos constantes da inicial, 

nos tópicos gerais, como o uso excessivo da força durante a operação 

Elison Douglas, suposta prática de tortura e maus tratos e uso de spray de 

pimenta, foram inteiramente contemplados no relatório de correição 

ordinária anual, de modo que, as informações solicitadas à unidade 

prisional, serão apresentadas nos autos de correição.

No tocante à suposta prática de agressões contra penitentes 

determinados, oriento à Douta Advogada que postule junto aos executivos 

de pena correspondentes.

Assim, com vistas à otimização dos resultados e eficácia das ordens 

judiciais, determino o arquivamento do feito, devendo ser intimada a Douta 

Advogada para que, entendendo, promova os requerimentos necessários 

nos autos de correição judicial.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 591814 Nr: 33091-11.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NAYANE SILVA CAMPOS, JUÍZO DA 2º VARA DE 

EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CUABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Oficiada a SAAP para que preste informações acerca da existência de 

penitentes atualmente recolhidas na Penitenciária Feminina Ana Maria do 

Couto May e que eventualmente possuam interesse na transferência para 

a Comarca de Ponta Porã/MS, foi informado que não há recuperandas com 
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este perfil.

Desta feita, inexistindo, por ora, presas interessadas na permuta 

pretendida, deixo de acolher o pedido formulado pela defesa da penitente 

Nayane Silva Campos.

Intime-se a defesa.

Após, sem nova conclusão, arquive-se com as baixas estilares.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 499038 Nr: 38180-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Tendo em vista que a inicial acostada aos autos data de 18.10.2017, 

intime-se a defesa do penitente, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe se ainda possui interesse no pleito.

Transcorrido referido período sem manifestação defensiva ou ainda, 

sendo informado do desinteresse no feito, sem nova conclusão, 

arquive-se o presente.

Sendo informado pela defesa que possui interesse na transferência 

pretendida, reitere-se o teor do ofício de fls. 15.

Com a resposta, ao Ministério Público e, conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77726 Nr: 11043-49.2005.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUEU DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGEMAR PAIVA 

SALIN, para devolução dos autos nº 11043-49.2005.811.0042, Protocolo 

77726, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 616466 Nr: 6681-76.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA BENEDITA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18.791/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE AVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. RODRIGO MOREIRA MARINHO OAB/MT 18.791

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

27/03/2020, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Monica Caroline Fonseca da Silva

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 495999 Nr: 35224-94.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISELMA RODRIGUES DA ROSA, 

MARIONICE RODRIGUES DA ROSA LIMA, HUMBERTO DA LUZ LIMA, 

ENILSON RODRIGUES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Mariselma Rodrigues da Rosa, Cpf: 01418817120, Rg: 

191.98.23.0 SSP MT Filiação: Nilzo Rodrigues da Rosa e Marionita da Silva 

Rosa, data de nascimento: 30/07/1973, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, doméstica, Endereço: Rua Rio Mutuca, Qd 10, Casa 10, Bairro: 

Grande Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 102, caput, (por duas vezes) da 

Lei n°10.741/2003, c/c artigo 13, §2°, "A" e "B", do CP e Artigo 99, caput, 

(por inúmeras vezes) da Lei n°10.741/2003, em conformidade com a Lei 

11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133453 Nr: 763-77.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIA DE 

ARAUJO - OAB:125419, MARCELO CARLOS DA SILVA - 

OAB:222932/SP, PAULA FREITAS DA SILVA - OAB:302157

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando: DR. MARCELO CARLOS DA SILVA OAB/SP 222932

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 10/02/2020, às fls.360/361, nos 

autos acima mencionados, na qual foi declarado extinta a punibilidade do 

agente CLAUDINEI DE JESUS SILVA, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI do CPC, por força na aplicação do diposto no art. 3° do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449442 Nr: 26445-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEROILTON DOS SANTOS DE JESUS, 

JOVANIDO AUGUSTO DA SILVA, FABRICIO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, 

DERCILIA BISPO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOELMA MEDEIROS GONÇALVES DIAS - OAB:18275

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADA P/ AUDIÊNCIA

Prazo:URGENTE

Intimando:DRA. JOELMA MEDEIROS GONÇALVES - OAB/MT 18.275

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 
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11/03/2020, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 432176 Nr: 8062-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISLAENE VALÉRIA CORRÊA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 8062-61.2016.811.0042 (CÓDIGO: 432176)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉ: ISLAENE VALÉRIA CORRÊA DE MATOS

 Vistos etc.

 Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, tendo em vista que a denunciada não 

preenche os requisitos para o acordo de não persecução penal 

consoante item “2” da manifestação de fl. 06, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra a acusada, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

Cite-se a acusada para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que a denunciada, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando a acusada se ela pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais a denunciada não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso a denunciada informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial da ré. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa da 

acusada, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2.

Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição a ré deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, documento 

atualizado que permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, 

sendo que a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 Diante da proposta do Ministério Público de aplicação do SURSIS, 

considerando que a acusada ISLAENE VALÉRIA CORRÊA DE MATOS 

possui bons antecedentes e preenche todos os requisitos subjetivos para 

a aplicação do referido instituto, determino que a defesa manifeste o 

interesse na suspensão, na fase de Resposta à Acusação.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 13 de fevereiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 610719 Nr: 1444-61.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL N.º 1444-61.2020.811.0042 (CÓDIGO: 610719)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOSÉ APARECIDO SEVERINO

Vistos etc.

I - Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.

II - Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o artigo 1.373, § 3º, da CNGC, indagando o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de 

Justiça deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a 

intenção de contratar defensor, consoante o artigo 1.373, § 4° da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – artigo 

1.373, § 1°, da CNGC.

III - Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

IV – Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.

V – Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 VII – Diante da proposta do Ministério Público de aplicação do SURSIS, 

considerando que o acusado JOSÉ APARECIDO SEVERINO possui bons 

antecedentes e preenche todos os requisitos subjetivos para a aplicação 

do referido instituto, determino que a defesa manifeste o interesse na 

suspensão, na fase de Resposta à Acusação.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 13 de fevereiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 602263 Nr: 42375-43.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALMEIDA AMORIM, DANILO QUERINO 
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DE OLIVEIRA, SANDER LOURENÇO PINTO, PEDRO ADOLFO JARCEM DO 

NASCIMENTO, ANTONIO CARLOS SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º: 42375-43.2019.811.0042 (CÓDIGO: 602263)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

 RÉU(S): SANDER LOURENÇO PINTO

 DANIEL ALMEIDA AMORIM

 PEDRO ADOLFO JARCEM DO NASCIMENTO

 DANILO QUERINO DE OLIVEIRA

 ANTÔNIO CARLOS SERAFIM

Vistos etc.

I - Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.

II - Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que os denunciados, em suas 

respostas, poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o artigo 1.373, § 3º, da CNGC, indagando os acusados se eles 

pretendem constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de 

Justiça deverá mencionar as razões pelas quais os denunciados não têm 

a intenção de contratar defensor, consoante o artigo 1.373, § 4° da CNGC.

Caso os denunciados informem que possuem advogado, determino que o 

Oficial de Justiça indague-os acerca do nome do causídico e endereço ou 

telefone ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial dos réus. – 

artigo 1.373, § 1°, da CNGC.

III - Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa dos 

acusados, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

IV – Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.

V – Conste nos mandados de citação que na hipótese de restituição de 

bens apreendidos, junto ao requerimento de restituição os réus deverão 

apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a 

restituição somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público 

e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 VI - CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

Às providências.

Cuiabá - MT, 13 de fevereiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 614224 Nr: 4670-74.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 4670-74.2020.811.0042 (CÓDIGO: 614224)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LEANDRO BARBOSA SILVA

 Vistos etc.

 Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

 Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

 Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

 Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2.

 Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, documento 

atualizado que permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, 

sendo que a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 21 de fevereiro de 2020.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 560381 Nr: 4113-24.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MATHEUS GARCIA DA SILVA 

TORRES, GEOVANNY JOSÉ DA SILVA SILVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARTOLOMEU GARCIA 

DUARTE FILHO - OAB:20280/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 4113-24.2019.811.0042 (CÓDIGO: 560381)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: LEONARDO MATHEUS GARCIA DA SILVA TORRES

 GEOVANNY JOSÉ DA SILVA SILVER

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que os acusados foram devidamente 

citados (fl.110 e 116) e apresentaram Resposta à Acusação (fl. 112 e 

117), contudo estas não contém preliminares (alegações de vícios ou 

falhas processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por 

que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o Ministério 

Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

11.05.2021 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.
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Intime-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT,04 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 595166 Nr: 36005-48.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUBERTO FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 36005-48.2019.811.0042 (CÓDIGO: 595166)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: RAFAEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado 

(fl.80) e apresentou Resposta à Acusação (fl. 82), contudo esta não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

13.04.2021 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT,04 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432216 Nr: 8103-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Intimo a defesa do Réu Eduardo, para, no prazo legal, apresentar razões 

ao recurso de apelação interposto as fls.154.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 614224 Nr: 4670-74.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a defesa do Réu Leandro, para, no prazo legal, apresentar 

resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 610718 Nr: 1443-76.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR C. 

FRUTUOSO - OAB:15375

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N. 1443-76.2020.811.0042 (CÓDIGO: 610718) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: JOSENIL DE ARRUDA 

CAMPOS JUNIOR Vistos etc. Sendo assim, REVOGO a prisão de JOSENIL 

DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR, contudo, com fundamento no art. 282, § 5º 

do CPP, aplico ao mesmo as seguintes medidas cautelares: 1)Monitoração 

via tornozeleira eletrônica, com recolhimento noturno das 20h00 às 06h00 

e recolhimento integral aos finais de semana e feriados; 2)Comparecer no 

prazo de 05 (cinco) dias neste juízo portando documento pessoal com foto 

e comprovante de endereço atualizado; 3)Comparecimento bimestral em 

juízo portando documento pessoal com foto e comprovante de endereço 

atualizado; 4)Não mudar de residência ou ausentar-se da Comarca, sem 

aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, IV, CPP). Expeça-se, com 

urgência, o ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado JOSENIL DE 

ARRUDA CAMPOS JUNIOR ser posto imediatamente em liberdade, salvo se 

por outro motivo estiver preso. ADVIRTO o réu que o descumprimento de 

qualquer das cautelares, poderá dar ensejo a novo decreto de prisão. 

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

17.06.2020 às 16h00min. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, residentes nesta Comarca, para 

comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória 

para inquirição das testemunhas eventualmente residentes fora da 

Comarca. Intime-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no 

feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for 

o caso. Se o réu estiver preso, requisite-se. Ressalto que as partes 

deverão comparecer aptas para apresentação de alegações orais em 

audiência. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 09 de 

março de 2020. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 564966 Nr: 8367-40.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, 

RUDSON RAFAEL GOMES DE SOUZA, RENATO RAFAEL GOMES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO RAFAEL GOMES DE SOUZA, 

Filiação: Neuza Maria Gomes da Silva e Ronildo Rafael, data de 

nascimento: 25/03/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

desempregado, Telefone 36953132 e atualmente em local incerto e não 

sabido HELIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, Cpf: 04593907160, Rg: 

20989806, Filiação: Leia Fernandes da Fonseca dos Santos e Helio 

Moreira dos Santos, data de nascimento: 09/08/1993, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), entregador, Telefone 9289-4266 (mãe). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida 

na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR:- 

RENATO RAFAEL GOMES DE SOUZA qualificado nos autos, pela prática 

do crime descrito no art. 155, § 4º, inciso IV c.c. art. 14, inc. II, c.c. art. 61, 

inc. I c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal;-HÉLIO MOREIRA 

DOS SANTOS JUNIOR qualificado nos autos, pela prática dos crimes 

descritos nos art. 155, § 4º, inciso IV c.c. art. 14, inc. II c.c. art. 65, inc. III, 

alínea “d”, todos do Código Penal e,- RUDSON RAFAEL GOMES DE SOUZA 

pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, inciso IV c.c. art. 14, inc. II, 

ambos do Código Penal c.c. art. 14, da Lei n. 10.826/2003 c.c. art. 69 c.c. 
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61, inc. I c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal.4. 

Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.4.1. Do 

acusado RENATO RAFAEL GOMES DE SOUZA:4.1.1. Crime de furto 

qualificado:A pena prevista para o crime de furto qualificado é de 02 (dois) 

a 08 (oito) anos de reclusão e multa.a) Circunstâncias judiciais:Analisando 

a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a 

sua conduta não extrapola a gravidade do crime de furto qualificado. Não 

houve excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da 

conduta, nesta fase. Há registro de antecedentes criminais, tendo o 

acusado uma condenação (fls. 64). Assim, deixo para aplicar na fase 

seguinte como circunstância agravante (reincidência).Ainda, sobre a 

conduta social do acusado não houve provas produzidas durante a 

instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou 

seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto 

mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.A 

personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. Os motivos do 

crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do 

crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes 

desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na 

seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base.As consequências do crime não foram graves, 

uma vez que não se consumou o crime e não houve outra consequência 

que não o prejuízo material. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código 

Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo 

legal.b) Circunstâncias legais:Presente a atenuante da confissão 

espontânea e a agravante da reincidência.Nestes casos em que há 

concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o E. Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência nº 

1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da possibilidade de 

compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante 

da reincidência. Dessa forma, com a compensação das circunstâncias 

legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena em 02 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.c) Causas de diminuição e 

de aumento de pena:Inexistem causa de aumento de pena.De outra feira, 

considerando que o crime foi praticado na modalidade tentada e o 

acusado percorreu pequena parcela do iter criminis, diminuo a pena em 

2/3 (dois terços) , encontrando o total de 08 (oito) meses de reclusão e 03 

(três) dias-multa.d) Pena definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

RENATO RAFAEL GOMES DE SOUZA, qualificado nos autos, em 08 (oito) 

meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 

1/30 do salário mínimo vigente.e) Regime:O regime inicial de cumprimento 

da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, “b”, do CP, c.c. Súmula 

269 do STJ .4.2. Réu HÉLIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR:4.2.1. Do 

crime de furto qualificado:A pena prevista para o crime de furto qualificado 

é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.a) Circunstâncias 

judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do 

dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de 

furto qualificado. Não houve excesso capaz de sustentar um maior grau 

de reprovação da conduta, nesta fase. Os antecedentes criminais do 

acusado não são suficientes para aumento da pena base.Ainda, sobre a 

conduta social do acusado não houve provas produzidas durante a 

instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou 

seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto 

mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.A 

personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. Os motivos do 

crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do 

crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes 

desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na 

seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base.As consequências do crime não foram graves, 

uma vez que não se consumou o crime e não houve outra consequência 

que não o prejuízo material. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código 

Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo 

legal.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes a 

serem consideradas.Presente a atenuante da confissão espontânea 

prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal. No entanto, inviável a 

redução da pena por já ter sido esta fixada no mínimo legal (Súmula 231 do 

STJ), de modo que mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem 

causa de aumento de pena.De outra feira, considerando que o crime foi 

praticado na modalidade tentada e o acusado percorreu pequena parcela 

do iter criminis, diminuo a pena em 2/3 (dois terços) , encontrando o total 

de 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.d) Pena definitiva: 

TORNO DEFINITIVA a pena do réu HÉLIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, 

qualificado nos autos, em 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.e) 

Do regime de cumprimento da pena:O regime inicial de cumprimento da 

pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º alínea “c”, do Código 

Penal.4.3. Do acusado RUDSON RAFAEL GOMES DE SOUZA:4.3.1. Crime 

de furto qualificado:A pena prevista para o crime de furto qualificado é de 

02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.a) Circunstâncias 

judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do 

dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de 

furto qualificado. Não houve excesso capaz de sustentar um maior grau 

de reprovação da conduta, nesta fase. Há registro de antecedentes 

criminais, tendo o acusado uma condenação (fls. 67). Assim, deixo para 

aplicar na fase seguinte como circunstância agravante 

(reincidência).Ainda, sobre a conduta social do acusado não houve 

provas produzidas durante a instrução processual acerca do 

comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e 

vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da 

inserção do agente em seu meio social.A personalidade do agente não foi 

objetivamente avaliada. Os motivos do crime não extrapolaram os 

elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime também não 

excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de 

modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razões 

subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena 

base.As consequências do crime não foram graves, uma vez que não se 

consumou o crime e não houve outra consequência que não o prejuízo 

material. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Presente a 

atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.Nestes 

casos em que há concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o 

E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de 

Divergência nº 1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da 

possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão 

espontânea e a agravante da reincidência. Dessa forma, com a 

compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da 

reincidência, mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem causa 

de aumento de pena.De outra feira, considerando que o crime foi praticado 

na modalidade tentada e o acusado percorreu pequena parcela do iter 

criminis, diminuo a pena em 2/3 (dois terços) , encontrando o total de 08 

(oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, para este delito.4.3.2. Do 

crime de porte ilegal de arma:A pena prevista para o referido delito é de 

reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa. a) Circunstâncias 

judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do 

dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de 

porte ilegal de arma de fogo. Não houve excesso capaz de sustentar um 

maior grau de reprovação da conduta, nesta fase.Há registro de 

antecedentes criminais, tendo o acusado uma condenação (fls. 67). 

Assim, deixo para aplicar na fase seguinte como circunstância agravante 

(reincidência).Ainda, sobre a conduta social do acusado não houve 

provas produzidas durante a instrução processual acerca do 

comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e 

vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da 

inserção do agente em seu meio social.A personalidade do agente não foi 

objetivamente avaliada. Os motivos do crime não extrapolaram os 

elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime também não 

excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de 

modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razões 

subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena 

base.As consequências do crime foram mitigadas pela apreensão da arma 

e munição. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Presente a 

atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.Nestes 

casos em que há concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o 

E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de 

Divergência nº 1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da 

possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão 
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espontânea e a agravante da reincidência. Dessa forma, com a 

compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da 

reincidência, mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Ante a 

inexistência de causas de aumento e diminuição da pena, torno definitiva 

para este crime a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, para este delito.d) Concurso material:Por reconhecer o 

concurso material, as penas devem ser somadas, totalizando, portanto, a 

pena definitivamente fixada ao acusado em 02 (dois) anos, 08 (oito) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. e) Pena definitiva:TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu RUDSON RAFAEL GOMES DE SOUZA, 

qualificado nos autos, em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 13 

(treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.f) Regime:O 

regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do 

art. 33, “b”, do CP, c.c. Súmula 269 do STJ .5. Objetos apreendidos:Com 

relação aos objetos apreendidos (fls. 60/62), declaro o perdimento dos 

mesmos uma vez que não foram reclamados até a presente data. Se as 

apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua 

destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor econômico, 

proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo conforme 

previsto na CNGC. Em relação aos documentos pessoais juntados aos 

autos, cumpra-se o estabelecido na CNGC: em seu Capítulo VII, Seção 20 

– Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, 

dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos 

pessoais apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum 

encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, 

mediante certidão, independente de requerimento”.6. Deliberações 

Finais:a) DEIXO DE CONDENAR os réus nos termos do art. 387, IV, do 

Código de Processo Penal, em razão da ausência de debate processual a 

respeito do valordos danos a serem eventualmente reparados e provas 

suficientes a sustentá-los, primando, assim, pelo devido processo legal. 

Outrossim, ressalte-se que nada impede que as vítimas postulem o 

ressarcimento do prejuízo em tela, na esfera cível.b) Isento os acusados 

do pagamento das custas e despesas processuais.c) Intime-se a vítima, 

conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do CPP.d) Eventual 

detração será realizada pelo juízo da execução.e) Transitada em julgado 

esta sentença condenatória, determino:- comunique-se ao TRE/MT para 

fins do art. 15, inciso III, CR/88, via sistema INFODIP, conforme 

PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- comuniquem-se os institutos de 

identificação estadual e federal, alimentando os dados no sistema SINIC;- 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO 

Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROGER LUIZ 

ASSUNÇÃO VILELA, digitei.

Cuiabá, 06 de março de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 567912 Nr: 11055-72.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA FERREIRA, LUCIANO WALTER 

COSTA PINTO, WASHINGTON LEMOS RIBEIRO DE PAULA, GUGUYSON 

RODRIGUES LEAO, HEVERTON BARBOSA DOS SANTOS SILVA, NATÃ 

EZER PAIM FERREIRA DA LUZ, LEONARDO HENRIQUE GOMES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638, SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139/MT, THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - OAB:20797

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUGUYSON RODRIGUES LEAO, Cpf: 

07166269189, Rg: 2541387-2, Filiação: Ivone Rodrigues Vieira e Luiz 

Antonio Leao da Silva, data de nascimento: 02/03/1997, brasileiro(a), 

natural de Jundiai-SP, solteiro(a), estudante/piscineiro/desempregado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. para, querendo, interpor recurso de apelação no prazo 

legal.

Sentença: Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para:- 

CONDENAR os acusados GUGUYSON RODRIGUES LEÃO e ANA PAULA 

FERREIRA, qualificados nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 

155, §1º e §4º, IV, c.c. art. 65, III, d, do Código Penal;- CONDENAR os 

acusados LUCIANO WALTER COSTA PINTO e LEONARDO HENRIQUE 

GOMES DE JESUS, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto 

no artigo 180, caput, c.c. art. 65, III, d, do Código Penal.- CONDENAR os 

acusados HEVERTON BARBOSA DOS SANTOS SILVA e NATÃ EZER 

PAIM FERREIRA DA LUZ, qualificados nos autos, pela prática do crime 

previsto no artigo 180, caput, c.c. art. 65, I e III, d, do Código Penal- 

ABSOLVER o acusado WASHINGTON LEMOS RIBEIRO DE PAULA, 

qualificados nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 180, 

§1° e §2°, c.c. art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244 

– B da Lei n° 8.069/90, com fulcro no que dispõe o art. 386, III do Código de 

Processo Penal.- ABSOLVER os acusados GUGUYSON RODRIGUES 

LEÃO, ANA PAULA FERREIRA e LUCIANO WALTER COSTA PINTO, 

qualificados nos autos, da prática dos crimes previstos no artigo 288, 

parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244 – B da Lei n° 8.069/90, 

com fulcro no que dispõe o art. 386, VII do Código de Processo Penal.- 

ABSOLVER o acusado NATÃ EZER PAIM FERREIRA DA LUZ, qualificados 

nos autos, da prática do crime previsto no artigo art. 244 – B da Lei n° 

8.069/90, com fulcro no que dispõe o art. 386, VII do Código de Processo 

Penal.4. Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.4.1. 

Do acusado GUGUYSON RODRIGUES LEÃO: A pena prevista para o crime 

de furto qualificado é de reclusão de dois a oito anos e multa. a) 

Circunstâncias judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a 

intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapolou a 

gravidade do crime de furto não havendo assim excesso capaz de 

sustentar um maior grau de reprovação da conduta, nesta fase. Acerca 

dos antecedentes criminais, o réu é tecnicamente primário. Ainda, sobre a 

conduta social do acusado, embora demonstrado que se trata de pessoa 

com outros registros criminais, estes por si só não revelam, na hipótese 

dos autos, motivo suficiente para exasperação da pena base. Também, 

não se produziu nenhuma prova acerca do comportamento do réu na 

comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de 

sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu 

meio social.Nesta mesma linha, a personalidade do agente também não foi 

avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta 

circunstância. Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo 

penal.As circunstâncias do crime não excederam as normalmente 

empregadas em crimes desta espécie, não extrapolando a seara das 

razões subjetivamente embutidas no tipo penal. As consequências do 

crime foram prejuízos materiais, contudo, o valor do prejuízo não foi 

matéria de prova nos autos.O comportamento da vítima em nada beneficia 

o acusado porque nem mesmo se encontrava no local e, ainda, tomou 

todas as providências necessárias para preservar o seu patrimônio. Posto 

isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 02 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias 

legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Não 

obstante haver reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixo 

de diminuir a pena por tê-la fixado no mínimo legal e não poder ir aquém 

deste quantum nesta fase, consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de 

Justiça .c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Reconhecida a 

causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, nos termos do 

artigo 155, §1º do CP, aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada, 

chegando ao patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 

13 (treze) dias-multa.Inexistem causas de diminuição da pena a serem 

consideradas.d) Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

GUGUYSON RODRIGUES LEÃO, qualificado nos autos, em 02 (dois) anos 

e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.e) Regime:A reprimenda será 

cumprida em regime inicial ABERTO, em razão do que determina o art. 33, 

§ 2º, c, do Código Penal.f) Substituição da pena:Deixo de substituir a pena 

porque segundo consta nos autos o réu é morador de rua, usuário de 

drogas, o que dificultará sua localização bem como a fiscalização do 

cumprimento de eventual pena restritiva de direitos, além de demonstrar 

risco de reincidência delitiva, já que o réu conta com outros apontamentos 

de prática de crimes. 4.2. Da acusada ANA PAULA FERREIRA: A pena 
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prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de dois a oito anos 

e multa.a) Circunstâncias judiciais:Analisando a culpabilidade da ré 

entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não 

extrapolou a gravidade do crime de furto não havendo assim excesso 

capaz de sustentar um maior grau de reprovação da conduta, nesta fase. 

Acerca dos antecedentes criminais, a ré é tecnicamente primária. Ainda, 

sobre a conduta social da acusada, embora demonstrado que se trata de 

pessoa com outros registros criminais, estes por si só não revelam, na 

hipótese dos autos, motivo suficiente para exasperação da pena base. 

Também, não se produziu nenhuma prova acerca do comportamento da ré 

na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de 

sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu 

meio social.Nesta mesma linha, a personalidade do agente também não foi 

avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta 

circunstância. Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo 

penal.As circunstâncias do crime não excederam as normalmente 

empregadas em crimes desta espécie, não extrapolando a seara das 

razões subjetivamente embutidas no tipo penal. As consequências do 

crime foram prejuízos materiais, contudo, o valor do prejuízo não foi 

matéria de prova nos autos.O comportamento da vítima em nada beneficia 

a acusada porque nem mesmo se encontrava no local e, ainda, tomou 

todas as providências necessárias para preservar o seu patrimônio. Posto 

isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 02 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias 

legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Não 

obstante haver reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixo 

de diminuir a pena por tê-la fixado no mínimo legal e não poder ir aquém 

deste quantum nesta fase, consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de 

Justiça .c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Reconhecida a 

causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, nos termos do 

artigo 155, §1º do CP, aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada, 

chegando ao patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 

13 (treze) dias-multa.Inexistem causas de diminuição da pena a serem 

consideradas.d) Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena da ré ANA 

PAULA FERREIRA, qualificada nos autos, em 02 (dois) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 

1/30 do salário mínimo vigente.e) Regime:A reprimenda será cumprida em 

regime inicial ABERTO, em razão do que determina o art. 33, § 2º, c, do 

Código Penal.f) Substituição da pena:Atento à orientação do Direito Penal 

Brasileiro, que restringe a execução da pena na forma de reclusão ou 

detenção, apenas para os casos em que haja violência ou que, dada as 

peculiaridades do agente, reclame uma repreensão mais drástica, verifico 

que no caso vertente, a ré não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente.Desta 

forma, de acordo com o disposto no art. 44, I c/c art. 59, inciso IV, do 

Código Penal Brasileiro, faço a substituição da pena privativa de liberdade 

imposta ao réu, por uma pena restritiva de direitos, consistente na 

prestação de serviços à comunidade, na forma do artigo 46 e parágrafos 

do Código Penal Brasileiro.A entidade a ser beneficiada com a prestação 

de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo 

com a necessidade e as aptidões do reeducando.Consigno, por oportuno, 

que a pena restritiva imposta poderá ser convertida em pena privativa de 

liberdade, na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações previstas no 

§ 4º, do art. 44, do Código Penal.4.3. Do acusado LUCIANO WALTER 

COSTA PINTO:A pena prevista para o crime de receptação é de reclusão 

de um a quatro anos e multa.a) Circunstâncias judiciais:Analisando a 

culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua 

conduta não extrapola a gravidade do crime de receptação. O réu recebeu 

as armas de Airsoft, beneficiando-se destas, não havendo excesso 

capaz de sustentar um maior grau de reprovação da conduta, nesta fase. 

Acerca dos antecedentes criminais, o réu é tecnicamente primário. Sobre 

a conduta social do acusado não foram produzidas provas durante a 

instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou 

seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto 

mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.Nesta 

mesma linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, não 

havendo dados objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos 

do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias 

do crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes 

desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na 

seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram prejuízos 

materiais, contudo, o valor do prejuízo não foi matéria de prova nos autos. 

A vítima não estava no local e nada pode fazer ou fez para influenciar no 

resultado criminoso, de modo que o comportamento da vítima não serviu 

para minorar o quantum de pena, nesta primeira fase da dosimetria.Posto 

isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena 

base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. b) Circunstâncias 

legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Não 

obstante haver reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixo 

de diminuir a pena por tê-la fixado no mínimo legal e não poder ir aquém 

deste quantum nesta fase, consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de 

Justiça .Inexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas.d) 

Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu LUCIANO WALTER 

COSTA PINTO, qualificado nos autos, em 01 (um) ano de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente.e) Regime:A reprimenda será cumprida em regime inicial ABERTO, 

em razão do que determina o art. 33, § 2º, c, do Código Penal.f) 

Substituição da pena:Atento à orientação do Direito Penal Brasileiro, que 

restringe a execução da pena na forma de reclusão ou detenção, apenas 

para os casos em que haja violência ou que, dada as peculiaridades do 

agente, reclame uma repreensão mais drástica, verifico que no caso 

vertente, o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro 

anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, 

bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as 

circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente.Desta 

forma, de acordo com o disposto no art. 44, I c/c art. 59, inciso IV, do 

Código Penal Brasileiro, faço a substituição da pena privativa de liberdade 

imposta ao réu, por uma pena restritiva de direitos, consistente na 

prestação de serviços à comunidade, na forma do artigo 46 e parágrafos 

do Código Penal Brasileiro.A entidade a ser beneficiada com a prestação 

de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo 

com a necessidade e as aptidões do reeducando.Consigno, por oportuno, 

que a pena restritiva imposta poderá ser convertida em pena privativa de 

liberdade, na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações previstas no 

§ 4º, do art. 44, do Código Penal.4.4. Do acusado LEONARDO HENRIQUE 

GOMES DE JESUS:A pena prevista para o crime de receptação é de 

reclusão de um a quatro anos e multa.a) Circunstâncias 

judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do 

dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de 

receptação. O réu recebeu as armas de Airsoft, beneficiando-se destas, 

não havendo excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação 

da conduta, nesta fase. Acerca dos antecedentes criminais, o réu é 

tecnicamente primário. Sobre a conduta social do acusado não foram 

produzidas provas durante a instrução processual acerca do 

comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e 

vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da 

inserção do agente em seu meio social.Nesta mesma linha, a 

personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo dados 

objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos do crime não 

extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime 

também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta 

espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara 

das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram prejuízos 

materiais, contudo, o valor do prejuízo não foi matéria de prova nos autos. 

A vítima não estava no local e nada pode fazer ou fez para influenciar no 

resultado criminoso, de modo que o comportamento da vítima não serviu 

para minorar o quantum de pena, nesta primeira fase da dosimetria.Posto 

isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena 

base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. b) Circunstâncias 

legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Não 

obstante haver reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixo 

de diminuir a pena por tê-la fixado no mínimo legal e não poder ir aquém 

deste quantum nesta fase, consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de 

Justiça .Inexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas.d) 

Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu LEONARDO HENRIQUE 

GOMES DE JESUS, qualificado nos autos, em 01 (um) ano de reclusão e 

10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente.e) Regime:A reprimenda será cumprida em regime inicial ABERTO, 

em razão do que determina o art. 33, § 2º, c, do Código Penal.f) 

Substituição da pena:Atento à orientação do Direito Penal Brasileiro, que 
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restringe a execução da pena na forma de reclusão ou detenção, apenas 

para os casos em que haja violência ou que, dada as peculiaridades do 

agente, reclame uma repreensão mais drástica, verifico que no caso 

vertente, o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro 

anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, 

bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as 

circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente.Desta 

forma, de acordo com o disposto no art. 44, I c/c art. 59, inciso IV, do 

Código Penal Brasileiro, faço a substituição da pena privativa de liberdade 

imposta ao réu, por uma pena restritiva de direitos, consistente na 

prestação de serviços à comunidade, na forma do artigo 46 e parágrafos 

do Código Penal Brasileiro.A entidade a ser beneficiada com a prestação 

de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo 

com a necessidade e as aptidões do reeducando.Consigno, por oportuno, 

que a pena restritiva imposta poderá ser convertida em pena privativa de 

liberdade, na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações previstas no 

§ 4º, do art. 44, do Código Penal.4.5. Do acusado NATÃ EZER PAIM 

FERREIRA DA LUZ:A pena prevista para o crime de receptação é de 

reclusão de um a quatro anos e multa.a) Circunstâncias 

judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do 

dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de 

receptação. O réu recebeu as armas de Airsoft, beneficiando-se destas, 

não havendo excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação 

da conduta, nesta fase. Acerca dos antecedentes criminais, o réu é 

tecnicamente primário. Sobre a conduta social do acusado não foram 

produzidas provas durante a instrução processual acerca do 

comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e 

vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da 

inserção do agente em seu meio social.Nesta mesma linha, a 

personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo dados 

objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos do crime não 

extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime 

também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta 

espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara 

das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram prejuízos 

materiais, contudo, o valor do prejuízo não foi matéria de prova nos autos. 

A vítima não estava no local e nada pode fazer ou fez para influenciar no 

resultado criminoso, de modo que o comportamento da vítima não serviu 

para minorar o quantum de pena, nesta primeira fase da dosimetria.Posto 

isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena 

base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. b) Circunstâncias 

legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Não 

obstante haver reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da 

maioridade relativa, deixo de diminuir a pena por tê-la fixado no mínimo 

legal e não poder ir aquém deste quantum nesta fase, consoante Súmula 

231 do Superior Tribunal de Justiça .Inexistem causas de diminuição da 

pena a serem consideradas.d) Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena 

do réu NATÃ EZER PAIM FERREIRA DA LUZ, qualificado nos autos, em 01 

(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 

1/30 do salário mínimo vigente.e) Regime:A reprimenda será cumprida em 

regime inicial ABERTO, em razão do que determina o art. 33, § 2º, c, do 

Código Penal.f) Substituição da pena:Atento à orientação do Direito Penal 

Brasileiro, que restringe a execução da pena na forma de reclusão ou 

detenção, apenas para os casos em que haja violência ou que, dada as 

peculiaridades do agente, reclame uma repreensão mais drástica, verifico 

que no caso vertente, o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente.Desta 

forma, de acordo com o disposto no art. 44, I c/c art. 59, inciso IV, do 

Código Penal Brasileiro, faço a substituição da pena privativa de liberdade 

imposta ao réu, por uma pena restritiva de direitos, consistente na 

prestação de serviços à comunidade, na forma do artigo 46 e parágrafos 

do Código Penal Brasileiro.A entidade a ser beneficiada com a prestação 

de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo 

com a necessidade e as aptidões do reeducando.Consigno, por oportuno, 

que a pena restritiva imposta poderá ser convertida em pena privativa de 

liberdade, na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações previstas no 

§ 4º, do art. 44, do Código Penal.4.6. Do acusado HEVERTON BARBOSA 

DOS SANTOS SILVA:A pena prevista para o crime de receptação é de 

reclusão de um a quatro anos e multa.a) Circunstâncias 

judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do 

dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de 

receptação. O réu recebeu as armas de Airsoft, beneficiando-se destas, 

não havendo excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação 

da conduta, nesta fase. Acerca dos antecedentes criminais, o réu é 

tecnicamente primário. Sobre a conduta social do acusado não foram 

produzidas provas durante a instrução processual acerca do 

comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e 

vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da 

inserção do agente em seu meio social.Nesta mesma linha, a 

personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo dados 

objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos do crime não 

extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime 

também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta 

espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara 

das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram prejuízos 

materiais, contudo, o valor do prejuízo não foi matéria de prova nos autos. 

A vítima não estava no local e nada pode fazer ou fez para influenciar no 

resultado criminoso, de modo que o comportamento da vítima não serviu 

para minorar o quantum de pena, nesta primeira fase da dosimetria.Posto 

isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena 

base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. b) Circunstâncias 

legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Não 

obstante haver reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da 

maioridade relativa, deixo de diminuir a pena por tê-la fixado no mínimo 

legal e não poder ir aquém deste quantum nesta fase, consoante Súmula 

231 do Superior Tribunal de Justiça .Inexistem causas de diminuição da 

pena a serem consideradas.d) Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena 

do réu HEVERTON BARBOSA DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, 

em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.e) Regime:A reprimenda será 

cumprida em regime inicial ABERTO, em razão do que determina o art. 33, 

§ 2º, c, do Código Penal.f) Substituição da pena:Atento à orientação do 

Direito Penal Brasileiro, que restringe a execução da pena na forma de 

reclusão ou detenção, apenas para os casos em que haja violência ou 

que, dada as peculiaridades do agente, reclame uma repreensão mais 

drástica, verifico que no caso vertente, o réu não é reincidente e a pena 

aplicada não excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de 

violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, 

os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é 

suficiente.Desta forma, de acordo com o disposto no art. 44, I c/c art. 59, 

inciso IV, do Código Penal Brasileiro, faço a substituição da pena privativa 

de liberdade imposta ao réu, por uma pena restritiva de direitos, 

consistente na prestação de serviços à comunidade, na forma do artigo 

46 e parágrafos do Código Penal Brasileiro.A entidade a ser beneficiada 

com a prestação de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da 

Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do 

reeducando.Consigno, por oportuno, que a pena restritiva imposta poderá 

ser convertida em pena privativa de liberdade, na hipótese de ocorrerem 

quaisquer das situações previstas no § 4º, do art. 44, do Código Penal.5. 

Deliberações Finais:a) Determino a restituição dos objetos apreendidos e 

encaminhados a este juízo, inclusive valores em dinheiro. Intime-se para 

que os proprietários compareçam em juízo para reaver os bens em até 10 

(dez) dias. Caso alguém não compareça no prazo determinado ou não 

seja localizado, decreto desde já o perdimento dos bens porque 

decorridos mais de um ano da apreensão, os acusados tiveram tempo 

suficiente para retomar a posse e nada fizeram. b) Isento os acusados do 

pagamento das custas e despesas processuais.c) Intime-se a vítima, 

conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do CPP.d) Eventual 

detração será realizada pelo juízo da execução.e) Transitada em julgado 

esta sentença condenatória, determino:- comunique-se ao TRE/MT para 

fins do art. 15, inciso III, CR/88, via sistema INFODIP, conforme 

PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- comuniquem-se os institutos de 

identificação estadual e federal, alimentando os dados no sistema SINIC;- 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se 

os autos.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2020.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.
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Cuiabá, 06 de março de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 602645 Nr: 42702-85.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERNANDO DA SILVA, LEANDRO DA 

SILVA, CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA, TARCISO ASSUNÇÃO DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:, ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:8125, 

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:11508, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15.304/MT

 Intimar a defesa do réu Carlos Eduardo para apresentar memoriais 

escritos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432176 Nr: 8062-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISLAENE VALÉRIA CORRÊA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a defesa da ré Islaene para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 567912 Nr: 11055-72.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA FERREIRA, LUCIANO WALTER 

COSTA PINTO, WASHINGTON LEMOS RIBEIRO DE PAULA, GUGUYSON 

RODRIGUES LEAO, HEVERTON BARBOSA DOS SANTOS SILVA, NATÃ 

EZER PAIM FERREIRA DA LUZ, LEONARDO HENRIQUE GOMES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638, SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139/MT, THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - OAB:20797

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO WALTER COSTA PINTO, Cpf: 

97741949187, Rg: 14217490, Filiação: Nazaria Costa Pinto, data de 

nascimento: 29/08/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

serralheiro, Telefone 3634-4032. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para:- 

CONDENAR os acusados GUGUYSON RODRIGUES LEÃO e ANA PAULA 

FERREIRA, qualificados nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 

155, §1º e §4º, IV, c.c. art. 65, III, d, do Código Penal;- CONDENAR os 

acusados LUCIANO WALTER COSTA PINTO e LEONARDO HENRIQUE 

GOMES DE JESUS, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto 

no artigo 180, caput, c.c. art. 65, III, d, do Código Penal.- CONDENAR os 

acusados HEVERTON BARBOSA DOS SANTOS SILVA e NATÃ EZER 

PAIM FERREIRA DA LUZ, qualificados nos autos, pela prática do crime 

previsto no artigo 180, caput, c.c. art. 65, I e III, d, do Código Penal- 

ABSOLVER o acusado WASHINGTON LEMOS RIBEIRO DE PAULA, 

qualificados nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 180, 

§1° e §2°, c.c. art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244 

– B da Lei n° 8.069/90, com fulcro no que dispõe o art. 386, III do Código de 

Processo Penal.- ABSOLVER os acusados GUGUYSON RODRIGUES 

LEÃO, ANA PAULA FERREIRA e LUCIANO WALTER COSTA PINTO, 

qualificados nos autos, da prática dos crimes previstos no artigo 288, 

parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244 – B da Lei n° 8.069/90, 

com fulcro no que dispõe o art. 386, VII do Código de Processo Penal.- 

ABSOLVER o acusado NATÃ EZER PAIM FERREIRA DA LUZ, qualificados 

nos autos, da prática do crime previsto no artigo art. 244 – B da Lei n° 

8.069/90, com fulcro no que dispõe o art. 386, VII do Código de Processo 

Penal.4. Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.4.3. 

Do acusado LUCIANO WALTER COSTA PINTO:A pena prevista para o 

crime de receptação é de reclusão de um a quatro anos e multa.a) 

Circunstâncias judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a 

intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade 

do crime de receptação. O réu recebeu as armas de Airsoft, 

beneficiando-se destas, não havendo excesso capaz de sustentar um 

maior grau de reprovação da conduta, nesta fase. Acerca dos 

antecedentes criminais, o réu é tecnicamente primário. Sobre a conduta 

social do acusado não foram produzidas provas durante a instrução 

processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, 

entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais 

severo em razão da inserção do agente em seu meio social.Nesta mesma 

linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo 

dados objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos do crime 

não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime 

também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta 

espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara 

das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram prejuízos 

materiais, contudo, o valor do prejuízo não foi matéria de prova nos autos. 

A vítima não estava no local e nada pode fazer ou fez para influenciar no 

resultado criminoso, de modo que o comportamento da vítima não serviu 

para minorar o quantum de pena, nesta primeira fase da dosimetria.Posto 

isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena 

base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. b) Circunstâncias 

legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Não 

obstante haver reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixo 

de diminuir a pena por tê-la fixado no mínimo legal e não poder ir aquém 

deste quantum nesta fase, consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de 

Justiça .Inexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas.d) 

Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu LUCIANO WALTER 

COSTA PINTO, qualificado nos autos, em 01 (um) ano de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente.e) Regime:A reprimenda será cumprida em regime inicial ABERTO, 

em razão do que determina o art. 33, § 2º, c, do Código Penal.f) 

Substituição da pena:Atento à orientação do Direito Penal Brasileiro, que 

restringe a execução da pena na forma de reclusão ou detenção, apenas 

para os casos em que haja violência ou que, dada as peculiaridades do 

agente, reclame uma repreensão mais drástica, verifico que no caso 

vertente, o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro 

anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, 

bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as 

circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente.Desta 

forma, de acordo com o disposto no art. 44, I c/c art. 59, inciso IV, do 

Código Penal Brasileiro, faço a substituição da pena privativa de liberdade 

imposta ao réu, por uma pena restritiva de direitos, consistente na 

prestação de serviços à comunidade, na forma do artigo 46 e parágrafos 

do Código Penal Brasileiro.A entidade a ser beneficiada com a prestação 

de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo 

com a necessidade e as aptidões do reeducando.Consigno, por oportuno, 

que a pena restritiva imposta poderá ser convertida em pena privativa de 

liberdade, na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações previstas no 

§ 4º, do art. 44, do Código Penal.5. Deliberações Finais:a) Determino a 

restituição dos objetos apreendidos e encaminhados a este juízo, inclusive 

valores em dinheiro. Intime-se para que os proprietários compareçam em 

juízo para reaver os bens em até 10 (dez) dias. Caso alguém não 

compareça no prazo determinado ou não seja localizado, decreto desde já 

o perdimento dos bens porque decorridos mais de um ano da apreensão, 

os acusados tiveram tempo suficiente para retomar a posse e nada 

fizeram. b) Isento os acusados do pagamento das custas e despesas 

processuais.c) Intime-se a vítima, conforme determinação constante no 

artigo 201, § 2º do CPP.d) Eventual detração será realizada pelo juízo da 

execução.e) Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, 

via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal, 
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alimentando os dados no sistema SINIC;- expeça-se guia de execução 

penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se os autos.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 18 

de fevereiro de 2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 331523 Nr: 11949-92.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO JUSTINIANO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Rodrigues Pereira - 

OAB:57848

 Vistos etc.

 I – Homologo pedido de desistência nesta data.

II – Aguarde-se a devolução da precatória devidamente cumprida, para a 

sua juntada, e caso seja ratificado a proposta de acordo de não 

persecução como mencionado acima, volte-me concluso para 

homologação do acordo.

 III – Acolho o pedido da defesa, em caso de aceitação do acordo, que 

seja cumprido na comarca de Campo Verde/MT.

 IV- Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

CAROLINE RODRIGUES PEREIRA

Advogada do Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 378786 Nr: 20391-76.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON TAQUES DA SILVA, ROSANGELA 

CECILIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6.610

 Deste modo JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROSANGELA CECILIA 

DE LIMA, qualificada nos autos, o que faço com fulcro art. 107, inciso IV, 

c.c. art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, bem como no art. 61, do 

Código de Processo Penal.4. Deliberações Finais:Eventual pena de multa 

prescreve com a principal.Transitada em julgado, proceda-se às baixas e 

anotações necessárias em relação à acusada ROSANGELA CECILIA DE 

LIMA.Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando-se as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de 

março de 2020. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 1473 Nr: 587-36.1988.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ANTONIO DE SOUZA, SEBASTIÃO 

VALDIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEM NOME CADASTRADO - 

OAB:...

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELVÉCIO MOREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:NÃO CONSTA

 Deste modo JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SEBASTIÃO VALDIR 

RODRIGUES, qualificado nos autos, o que faço com fulcro art. 107, inciso 

IV, c.c. art. 109, inciso III, c.c. art. 110, § 1º, c.c. art. 112, inciso I, todos do 

Código Penal, bem como no art. 61, do Código de Processo Penal.4. 

Deliberações Finais:Eventual pena de multa prescreve com a 

principal.Diante da presente sentença, recolha-se o Mandado de Prisão 

expedido à fl. 357 em face do acusado SEBASTIÃO VALDIR 

RODRIGUES.Em havendo bens que não foram destinados na sentença, 

declaro o perdimento de quaisquer bens que não foram reclamados. Se as 

apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua 

destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor econômico, 

proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo conforme 

previsto na CNGC.Caso haja arma de fogo e munições, declaro o 

perdimento da mesma devendo ser encaminhada imediatamente ao 

Comando do Exército, nos termos do que dispõe o art. 25 da Lei. n 

10.826/2003 e a CNGC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de março de 2020. 

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 544386 Nr: 35688-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR SILVA SOUZA, FABIO DE SOUZA 

CAMPOS, GABRIEL FERNANDES MAGALHAES, VICTOR MAYK 

MENDONÇA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111, PABLOPINHEIRO MARQUES - OAB:, SAMUEL DE OLIVEIRA 

VARANDA - OAB:

 Vistos.

Considerando o novo endereço do réu, DERROGO a decisão de fl. 214 

apenas no que se refere à data designada para proposição de acordo de 

não persecução penal e determino a expedição de Carta Precatória para a 

Comarca de Marituba-PA, nos termos do parecer de fl. 216.

Aguarde-se o cumprimento da missiva.

 Após, com a devolução e juntada, remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353507 Nr: 15050-06.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS EDUARDO DA SILVA, Filiação: 

Marilza Antonia da Silva e Cassemiro de Paula Silva Filho, data de 

nascimento: 06/09/1993, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

Telefone 9284-7642. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU PARA RESTITUIÇÃO DA FIANÇA, SOB PENA 

DE PERDIMENTO.

Despacho/Decisão: Ante o exposto em observância ao principio da 

utilidade da jurisdição, conheço a carência da ação, por falta de interesse 

de agir EXTINGUINDO O PROCESSO, em face do denunciado CARLOS 

EDUARDO DA SILVA, que faço com respaldo do art. 485, Inc. VI do CPC. 

Nos termos do art. 91, II, “a” e “b” do Código Penal e calçado no 

entendimento jurisprudencial , DECLARO o perdimento em favor da União 

de eventuais objetos apreendidos que tenham correlação com o crime. 

Recolham-se eventuais mandados de prisão provenientes destes autos 
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em nome do(s) sentenciado(s). Igualmente, DETERMINO a imediata 

restituição de eventuais documentos pessoais e objetos, a quem de 

direito, desde comprovada sua propriedade. intimando-o(s) inclusive por 

edital, se necessário, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se 

que decorridos 90 (noventa) dias da data do trânsito em julgado desta e 

não sendo reclamados os bens vinculados a estes autos, DECRETA-SE a 

perda das coisas apreendidas em favor da União. Em havendo valores 

apreendidos que não se refiram à fiança e que não estejam relacionados 

com o delito, bem como havendo fiança depositada nestes autos, 

restitua-se ao(s) sentenciado(s) e seus sucessores, intimando-o(s) 

inclusive por edital, se necessário, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada. Escoado o prazo sem 

manifestação, DECLARO desde já o perdimento de qualquer importância 

lícita depositada nos autos em favor do Fundo Penitenciário Nacional – 

FUNPEN. Existindo armas, simulacros ou munições apreendidos nos autos, 

em desacordo com a lei, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, 

determino sejam as mesmas remetidas ao Comando do Exército da Região 

para doação a órgão de segurança pública ou destruição conforme o 

caso.Comunique-se à vítima a respeito deste ato sentencial, conforme 

preconiza o art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.Sem custas.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 16 de maio de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA REGINA 

VIDOTTI MACHADO, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117717 Nr: 5117-82.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MARTINS RODRIGUES, FRANCISCO 

CARLOS CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON MARTINS RODRIGUES, Cpf: 

73843660115, Rg: 1394535-1, Filiação: Cleuza Martins Rodrigues e Otavio 

Gomes Rodrigues, data de nascimento: 05/11/1981, brasileiro(a), natural 

de Juscimeira-MT, solteiro(a), soldador/serralheiro, Telefone 99234-9015 e 

atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO CARLOS CABRAL, 

Cpf: 99887983187, Rg: 52184804-0, Filiação: Carmem Lopes de Barros e 

Geraldo de Melo Cabral, data de nascimento: 04/10/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, pintor industrial, Telefone 3667-6830. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS RÉUS PARA COMPARECEREM A 

SECRETARIA DA 5ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA SER RESTITUÍDA 

01 (UMA) BICICLETA DE COR AZUL, COM ADESIVO GTS, MUNIDO DA 

RESPECTIVA NOTA FISCAL DO OBJETO, DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS 

SOB PENA DE PERDIMENTO.

Despacho/Decisão: Código n. 117717Vistos, etc. Tendo em vista a 

certidão de trânsito em julgado do acordão de fl. 243/247-TJ (fl. 251-TJ), 

procedam-se as seguintes providências:a)LANCE-SE o nome do(s) réu(s) 

no rol dos culpados;b)COMUNIQUE-SE acerca da condenação ao 

Departamento de Polícia Federal, através de sua Superintendência 

Regional, para seu devido registro no Sistema Nacional de Identificação 

Criminal – SINIC.c) COMUNIQUE-SE o Tribunal Regional Eleitoral, consoante 

inteligência do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal;d)INFORME-SE 

ao Juízo da Execução Penal que ficará a seu cargo o recolhimento dos 

valores atribuídos a título de pena de multa, em conformidade com o 

disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal.e) FORME-SE o PEC 

definitivo;f)Certifique-se quanto à existência de demais objetos 

apreendidos nos autos, em caso positivo, comunique-se o trânsito em 

julgado desta sentença ao M.M. Juiz Diretor do Fórum, para que adote as 

providências cabíveis, nos termos do capítulo 07, seção 20 item 7.20.7 da 

CNGC.g)Dê-se baixa e ARQUIVE-SE o presente processo.E, AINDA, nos 

termos do art. 91, II, “a” e “b” do Código Penale calçado no entendimento 

jurisprudencial , DECLARO o perdimento em favor da União de eventuais 

objetos apreendidos que tenham correlação com o crime. Igualmente, 

DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos pessoais e 

objetos, a quem de direito, desde comprovada sua propriedade. Se 

decorridos 90 (noventa) dias da data do trânsito em julgado desta e não 

houverem sido reclamados os bens supramencionados, DECRETO a perda 

das coisas apreendidas em favor da União.Diante da condenação dos 

réus, havendo fiança depositada nestes autos, aplico o disposto no art. 

336 do Código de Processo Penalpara DETERMINAR que o valor recolhido 

seja mantido depositado para o pagamento de eventual custas, 

indenização de dano, prestação pecuniária e multa , em havendo 

condenação dessas verbas no presente feito. Havendo saldo 

remanescente, restitua-se aos réus ou seus sucessores, intimando-os 

para tanto, expedindo-se, inclusive, edital, se necessário, com o prazo de 

15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para 

comparecer em Juízo para levantamento da importância depositada. 

Escoado o prazo sem manifestação, DECLARO desde já o perdimento de 

qualquer importância lícita depositada nos autos em favor do Fundo 

Penitenciário Nacional – FUNPEN.Existindo armas, simulacros ou munições 

apreendidos nos autos, a razão de não mais interessarem à persecução 

penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, determino sejam as 

mesmas remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a 

órgão de segurança pública ou destruição conforme o caso.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2018.Silvana Ferrer ArrudaJuíza 

de Direito

Advertência: PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE PERDIMENTO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANNYLLO ROSA DE 

OLIVEIRA JUVENAL, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137174 Nr: 4333-71.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINS MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO MARTINS MATHIAS, Cpf: 

00386255121, Rg: 337429960, Filiação: Benedita de Fatima Martins 

Mathias e Luiz Antonio Mathias, data de nascimento: 20/08/1983, 

brasileiro(a), natural de Avaré-SP, convivente, comerciante, Telefone 

3645-1751. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima qualificado, de 

acordo com o despacho e com a Denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, cientificando-o(a, 

s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho/Decisão: Código 137174DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos 

etc.RECEBO a denúncia de oferecida pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, como 

incurso nas sanções dos artigos mencionados.Cite-se o(s) acusado(s) 

para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, conforme 

disposto no art. 396 do Código de Processo Penal.Advirta-se o(s) 

denunciado(s) de que, em sua resposta, poderá arguir preliminar e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo suas intimações, quando necessário (art. 396-A, CPP). 

Deverá constar expressamente no mandado de citação, e o Sr. Oficial de 

justiça ficando obrigado a indagar ao acusado:1) O que determina o 

Provimento n.º 30/2008-CGJ: se o acusado pretende constituir advogado 

(indicando NOME COMPLETO, bem como telefone e endereço, estes se 

possível) ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou dativo para 

patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser 
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certificado.2) Uma vez citado o acusado e informado o nome de seu 

advogado para apresentar a defesa prévia, e o mesmo se manter INERTE, 

intime-se novamente o denunciado para constituir novo advogado, bem 

como informar o nome completo, número da inscrição na OAB e o telefone, 

no prazo de 03 (TRÊS) dias. 2.1) Não havendo manifestação do acusado, 

no prazo de 03 (três) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as 

informações mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação pelo juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será 

automaticamente nomeado Defensor Dativo para proceder a sua defesa, 

devendo essa advertência constar expressamente no mandado e ser 

devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao 

seu cumprimento.3) Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada à necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.Caso o 

Oficial de Justiça verifique que o acusado está se esquivando/ocultando 

de receber a citação, deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º 

do CPP. (destacar no mandado de citação)Em seguimento, conforme 

preceitua o item 7.4.1 da CNGC, determino que seja comunicado o 

recebimento da presente denúncia ao cartório distribuidor, aos Institutos 

de Identificação Estadual e Nacional e à Delegacia de Polícia Local.Na 

hipótese de o(s) indiciado(s) possuir(em) guia de execução em seu 

desfavor, COMUNIQUE-SE ao Juízo da Execução Penal competente quanto 

à existência desta ação penal, nos termos dos arts. 20 e 21 da Resolução 

nº 113 do CNJ.Advirta-se ainda o(s) acusado(s) que, a partir da data do 

recebimento da denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser 

informadas ao Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação 

oficial (destacar no mandado de ci tação).Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2017.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500932 Nr: 39953-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON THOMAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLITON THOMAZ DE OLIVEIRA, Cpf: 

02553552114, Rg: 17793491, Filiação: Beatriz Judith de Oliveira, data de 

nascimento: 08/09/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), 

servente pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL oferece denuncia 

criminal em face de WELLITON THOMAZ DE OLIVEIRA por ter cometido, em 

tese, na data de 25/05/2017, no interior da Estância Carolina, situada no 

Bairro Sucuri, Cuiabá-MT, o crime descrito no artigo 157, §2º, inciso I, II e 

V, do Código Penal, requerendo a sua condenação.

Despacho: Código n°: 500932DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos 

etc.RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, como 

incurso nas sanções dos artigos mencionados.Cite-se o(s) acusado(s) 

para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, conforme 

disposto no art. 396 do Código de Processo Penal.Advirta-se o(s) 

denunciado(s) de que, em sua resposta, poderá arguir preliminar e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo suas intimações, quando necessário (art. 396-A, CPP). 

Deverá constar expressamente no mandado de citação, e o Sr. Oficial de 

justiça ficando obrigado a indagar ao acusado:1) O que determina o 

Provimento n.º 30/2008-CGJ: se o acusado pretende constituir advogado 

(indicando NOME COMPLETO, bem como telefone e endereço, estes se 

possível) ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou dativo para 

patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser 

certificado.2) Uma vez citado o acusado e informado o nome de seu 

advogado para apresentar a defesa prévia, e o mesmo se manter INERTE, 

intime-se novamente o denunciado para constituir novo advogado, bem 

como informar o nome completo, número da inscrição na OAB e o telefone, 

no prazo de 03 (TRÊS) dias. 2.1) Não havendo manifestação do acusado, 

no prazo de 03 (três) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as 

informações mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação pelo juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será 

automaticamente nomeado Defensor Dativo para proceder a sua defesa, 

devendo essa advertência constar expressamente no mandado e ser 

devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao 

seu cumprimento.3) Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada à necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.Caso o 

Oficial de Justiça verifique que o acusado está se esquivando/ocultando 

de receber a citação, deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º 

do CPP. (destacar no mandado de citação)Por fim, se todas as alternativas 

acima restarem infrutíferas, DETERMINO a citação do acusado via 

editalícia, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 361 do 

Código de Processo Penal-CPP, para que o denunciado tome 

conhecimento do presente processo.Consigne-se no edital que, na 

resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Caso 

transcorra in albis o prazo assinalado, não apresentada resposta à 

acusação, voltem-me os autos conclusos, para análise da subsunção do 

caso aos ditames do artigo 366 do CPP. Em seguimento, conforme 

preceitua o item 7.4.1 da CNGC, determino que seja comunicado o 

recebimento da presente denúncia ao cartório distribuidor, aos Institutos 

de Identificação Estadual e Nacional e à Delegacia de Polícia Local.Na 

hipótese de o(s) indiciado(s) possuir(em) guia de execução em seu 

desfavor, COMUNIQUE-SE ao Juízo da Execução Penal competente quanto 

à existência desta ação penal, nos termos dos arts. 20 e 21 da Resolução 

nº 113 do CNJ.Advirta-se ainda o(s) acusado(s) que, a partir da data do 

recebimento da denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser 

informadas ao Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação 

oficial (destacar no mandado de citação).CONSTE NO MANDADO QUE, 

CASO O ACUSADO NÃO SEJA ENCONTRADO NO HORÁRIO DE 

EXPEDIENTE NORMAL, O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DÊ O SEU 

CUMPRIMENTO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, DURANTE A 

SEMANA, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE MODO DAR O SEU 

EFETIVO CUMPRIMENTO.DETERMINO seja oficiado a todos os Juízos 

perante os quais o acusado responde a processos, comunicando acerca 

da existência deste processo.Cumpra-se.Às providências.Cuiabá/MT, 03 

de abril de 2018.WLADYS ROBERTO F. DO AMARALJuiz de Direito em 

Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WEKSLEY BALTAZAR 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 349593 Nr: 10647-91.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN ADILES MANJABOSCO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATAN ADILES MANJABOSCO, Cpf: 

00811553019, Rg: 8072948493, Filiação: Salete Menegos Manjabosco e 

Antonio Sadi Manjabosco, data de nascimento: 14/03/1983, brasileiro(a), 

natural de Augusto Pestana-RS, convivente, mecanico, Telefone 

9928-4983. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima qualificado, de 

acordo com o despacho e com a Denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, cientificando-o(a, 

s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias

Despacho/Decisão: Código n°: 349593DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos 

etc.RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, como 

incurso nas sanções dos artigos mencionados.Cite-se o(s) acusado(s) 

para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, conforme 

disposto no art. 396 do Código de Processo Penal.Advirta-se o(s) 

denunciado(s) de que, em sua resposta, poderá arguir preliminar e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo suas intimações, quando necessário (art. 396-A, CPP). 

Deverá constar expressamente no mandado de citação, e o Sr. Oficial de 

justiça ficando obrigado a indagar ao acusado:1) O que determina o 

Provimento n.º 30/2008-CGJ: se o acusado pretende constituir advogado 

(indicando NOME COMPLETO, bem como telefone e endereço, estes se 

possível) ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou dativo para 

patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser 

certificado.2) Uma vez citado o acusado e informado o nome de seu 

advogado para apresentar a defesa prévia, e o mesmo se manter INERTE, 

intime-se novamente o denunciado para constituir novo advogado, bem 

como informar o nome completo, número da inscrição na OAB e o telefone, 

no prazo de 03 (TRÊS) dias. 2.1) Não havendo manifestação do acusado, 

no prazo de 03 (três) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as 

informações mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação pelo juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será 

automaticamente nomeado Defensor Dativo para proceder a sua defesa, 

devendo essa advertência constar expressamente no mandado e ser 

devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao 

seu cumprimento.3) Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada à necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.Caso o 

Oficial de Justiça verifique que o acusado está se esquivando/ocultando 

de receber a citação, deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º 

do CPP. (destacar no mandado de citação)Por fim, se todas as alternativas 

acima restarem infrutíferas, DETERMINO a citação do acusado via 

editalícia, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 361 do 

Código de Processo Penal-CPP, para que o denunciado tome 

conhecimento do presente processo.Consigne-se no edital que, na 

resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Caso 

transcorra in albis o prazo assinalado, não apresentada resposta à 

acusação, voltem-me os autos conclusos, para análise da subsunção do 

caso aos ditames do artigo 366 do CPP. Em seguimento, conforme 

preceitua o item 7.4.1 da CNGC, determino que seja comunicado o 

recebimento da presente denúncia ao cartório distribuidor, aos Institutos 

de Identificação Estadual e Nacional e à Delegacia de Polícia Local.Na 

hipótese de o(s) indiciado(s) possuir(em) guia de execução em seu 

desfavor, COMUNIQUE-SE ao Juízo da Execução Penal competente quanto 

à existência desta ação penal, nos termos dos arts. 20 e 21 da Resolução 

nº 113 do CNJ.Advirta-se ainda o(s) acusado(s) que, a partir da data do 

recebimento da denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser 

informadas ao Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação 

oficial (destacar no mandado de citação).CONSTE NO MANDADO QUE, 

CASO O ACUSADO NÃO SEJA ENCONTRADO NO HORÁRIO DE 

EXPEDIENTE NORMAL, O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DÊ O SEU 

CUMPRIMENTO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, DURANTE A 

SEMANA, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE MODO DAR O SEU 

EFETIVO CUMPRIMENTO.DETERMINO seja oficiado a todos os Juízos 

perante os quais o acusado responde a processos, comunicando acerca 

da existência deste processo.Cumpra-se.Às providências.Cuiabá/MT, 06 

de junho de 2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Silvana Ferrer Arruda Juiza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365830 Nr: 5715-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ PEDROSO DELGADO, JOELSON 

WILLIAN FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOELSON WILLIAN FERREIRA DA SILVA, 

Filiação: Veralucia Santos Ferreira e Joel Lemes da Silva, data de 

nascimento: 12/08/1994, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima qualificado, de 

acordo com o despacho e com a Denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, cientificando-o(a, 

s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias

Despacho/Decisão: Código: 365830DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos 

etc.RECEBO a denúncia de oferecida pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, como 

incurso nas sanções dos artigos mencionados.Cite-se o(s) acusado(s) 

para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, conforme 

disposto no art. 396 do Código de Processo Penal.Advirta-se o(s) 

denunciado(s) de que, em sua resposta, poderá arguir preliminar e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo suas intimações, quando necessário (art. 396-A, CPP). 

Deverá constar expressamente no mandado de citação, e o Sr. Oficial de 

justiça ficando obrigado a indagar ao acusado:1) O que determina o 

Provimento n.º 30/2008-CGJ: se o acusado pretende constituir advogado 

(indicando NOME COMPLETO, bem como telefone e endereço, estes se 

possível) ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou dativo para 

patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser 

certificado.2) Uma vez citado o acusado e informado o nome de seu 

advogado para apresentar a defesa prévia, e o mesmo se manter INERTE, 

intime-se novamente o denunciado para constituir novo advogado, bem 

como informar o nome completo, número da inscrição na OAB e o telefone, 

no prazo de 03 (TRÊS) dias. 2.1) Não havendo manifestação do acusado, 

no prazo de 03 (três) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as 

informações mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação pelo juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será 

automaticamente nomeado Defensor Dativo para proceder a sua defesa, 

devendo essa advertência constar expressamente no mandado e ser 

devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao 

seu cumprimento.3) Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada à necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.Caso o 

Oficial de Justiça verifique que o acusado está se esquivando/ocultando 

de receber a citação, deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º 

do CPP.(destacar no mandado de citação)Em seguimento, conforme 
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preceitua o item 7.4.1 da CNGC, determino que seja comunicado o 

recebimento da presente denúncia ao cartório distribuidor, aos Institutos 

de Identificação Estadual e Nacional e à Delegacia de Polícia Local.Na 

hipótese de o(s) indiciado(s) possuir(em) guia de execução em seu 

desfavor, COMUNIQUE-SE ao Juízo da Execução Penal competente quanto 

à existência desta ação penal, nos termos dos arts. 20 e 21 da Resolução 

nº 113 do CNJ.Advirta-se ainda o(s) acusado(s) que, a partir da data do 

recebimento da denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser 

informadas ao Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação 

oficial (destacar no mandado de ci tação).Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 11 de Outubro de 2017.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346749 Nr: 7313-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR MONTEIRO DOS REIS, ALEX 

MARCOLINO DA SILVA, ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635, HILOMAR HILLER - 

OAB:10768/MT, LEISLIE DE FATIMA HAENISCH - OAB:5860-A, WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DOS ACUSADOS ALMIR MONTEIRO DOS REIS E 

ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA PARA QUE APRESENTEM MEMORIAIS 

FINAIS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87518 Nr: 7819-69.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDC, MADA, ODAPJ, CLDS, VHDSR, 

JCMDSF, GDSF, TBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3004-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOSÉ OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS - 

OAB:3849

 Intimo o advogado JOSÉ OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS, OAB: 3849 

para que apresente no prazo de 05 (cinco) dias, a atualização de 

endereço do réu JULIO CÉSAR MACHADO DE SOUZA FILGUEIRAS.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155069 Nr: 2417-65.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN SILVA SANTOS, CLAUDIO WILLIAN 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA, 

Cpf: 02525213157, Rg: 1823203-5, Filiação: Zulma Lucia de Oliveira da 

Silva e Claudeci Severino da Silva, data de nascimento: 08/09/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), tec. em segurança 

eleronica/office boy, Telefone 9229-8354. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima qualificado, de 

acordo com o despacho e com a Denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, cientificando-o(a, 

s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho/Decisão: Código n°: 155069DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos 

etc.De proêmio, a “falta de assinatura do Promotor de Justiça na denúncia, 

mas não havendo dúvida quanto à autenticidade da peça acusatória, 

constitui mera irregularidade, não acarretando, portanto, a sua nulidade 

(Precedentes do STF e do STJ)”. REsp 939971/RS RECURSO ESPECIAL 

2007/0075862-3 – STJ)No mais, RECEBO a denúncia de oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal, como incurso nas sanções dos artigos 

mencionados.Cite-se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder(em) à acusação, conforme disposto no art. 396 do Código de 

Processo Penal.Advirta-se o(s) denunciado(s) de que, em sua resposta, 

poderá arguir preliminar e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, 

quando necessário (art. 396-A, CPP). Deverá constar expressamente no 

mandado de citação, e o Sr. Oficial de justiça ficando obrigado a indagar 

ao acusado:1) O que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ: se o 

acusado pretende constituir advogado (indicando NOME COMPLETO, bem 

como telefone e endereço, estes se possível) ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.2) Uma vez citado o 

acusado e tendo este informado o nome de seu advogado para 

apresentar a defesa prévia, e mantendo-se INERTE o procurador 

constituído, intime-se novamente o denunciado para constituir novo 

advogado, informando o seu nome completo, número da inscrição na OAB 

e o telefone, no prazo de 03 (TRÊS) dias. 2.1) Não havendo manifestação 

do acusado, no prazo de 03 (três) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo 

prestadas as informações mínimas capazes de identificar o novo 

advogado indicado, inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, 

consequentemente, a sua intimação pelo juízo, ou o novo causídico 

permanecer inerte, lhe será automaticamente nomeado Defensor Dativo 

para proceder a sua defesa, devendo essa advertência constar 

expressamente no mandado e ser devidamente certificada pelo Sr. Oficial 

de Justiça, no que diz respeito ao seu cumprimento.3) Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada à necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.Caso o Oficial de Justiça verifique que o acusado 

está se esquivando/ocultando de receber a citação, deverá proceder nos 

termos do artigo 362 e 362§1º do CPP. (destacar no mandado de 

citação)Por fim, se todas as alternativas acima restarem infrutíferas, 

DETERMINO a citação do acusado via editalícia, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme determina o art. 361 do Código de Processo Penal-CPP, 

para que o denunciado tome conhecimento do presente 

processo.Consigne-se no edital que, na resposta à acusação, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A).Caso transcorra in albis o prazo assinalado, 

não apresentada resposta à acusação, voltem-me os autos conclusos, 

para análise da subsunção do caso aos ditames do artigo 366 do CPP. Em 

seguimento, conforme preceitua o item 7.4.1 da CNGC, DETERMINO que 

seja comunicado o recebimento da presente denúncia ao cartório 

distribuidor, aos Institutos de Identificação Estadual e Nacional e à 

Delegacia de Polícia Local.Na hipótese de o(s) indiciado(s) possuir(em) 

guia de execução em seu desfavor, COMUNIQUE-SE ao Juízo da 

Execução Penal competente quanto à existência desta ação penal, nos 

termos dos arts. 20 e 21 da Resolução nº 113 do CNJ.Advirta-se ainda 

o(s) acusado(s) que, a partir da data do recebimento da denúncia, 

quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas ao Juízo, para 

fins de adequada intimação e comunicação oficial (destacar no mandado 

de citação).CONSTE NO MANDADO QUE, CASO O ACUSADO NÃO SEJA 

ENCONTRADO NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE NORMAL, O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA DÊ O SEU CUMPRIMENTO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, 

DURANTE A SEMANA, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE MODO DAR O 

SEU EFETIVO CUMPRIMENTO.Quando aos pleitos ministeriais realizados 

por ocasião do oferecimento da denúncia criminal de fl. 07.INDEFIRO os 

pleitos contidos ministeriais contidos nos itens “1” e “2”, vez que o parquet 
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não demonstrou a impossibilidade de fazê-lo . DETERMINO seja oficiado a 

todos os Juízos perante os quais o acusado responde a processos, 

comunicando acerca da existência deste processo.Cumpra-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cuiabá/MT, 25 de abril de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 10 de março de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413858 Nr: 18773-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCOS CARVALHO MAGALHÃES, 

LUIZ CLAUDIO ROSA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198

 Intimar o Dr.Vitor Lima de Arruda, Advogado OAB/MT. 16.198, para 

Audiência de Instrução , que foi redesignada para o dia 12 de março de 

2020, às 14h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 502471 Nr: 41501-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Intimar o Dr.Paulo Gustavo Fernandes Melo-advogado OAB/MT 18.188, 

para ratificar as Alegações Finais já apresentadas, na presente Ação 

Penal.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 562038 Nr: 5669-61.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDEGLEYSON GOMES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEDEGLEYSON GOMES DE BARROS, 

Cpf: 01596965185, Rg: 17263131, Filiação: Neuzila Gomes Lira e Alan 

Pereira de Barros, data de nascimento: 03/02/1990, brasileiro(a), natural 

de Barra do Garcas-MT, solteiro(a), catador de latinha. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 55, dos autos 

determino a citação do acusado Wedegleison Gomes de Barros, via edital, 

notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze 

dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Após a citação do Acusado analisarei sobre o 

pedido de prisão preventiva, requerido pelo Ministério Público, juntado às 

fls. 55, dos presentes autos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2020.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATALIA MELO VAZ, 

digitei.

Cuiabá, 05 de março de 2020

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 586905 Nr: 28690-66.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: UNIFORT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CEZAR DA SILVA 

COSTA - OAB:19.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) POSTO ISSO,

e, com fundamento no artigo 120 da Lei Processual Penal, defiro as 

restituição do bem acima mencionado tendo em vista que foram juntados 

nos autos os documentos que comprovam as propriedade lícita do bem 

requerido.

Diante do acima exposto defiro a restituição de um revólver calibre 38 

Taurus nº FX695637 - SINARM, 2013/0083428825-60 nº do Registro 

002335483 – data de validade 14/04/2026, que deverá ser entregue ao 

requisitante, mediante apresentação de documentos, fazendo constar 

ainda que a pessoa deva ser portador do indispensável porte de arma 

para retirá-la das dependências do Fórum.

Determino que a Senhora Gestora Judicial de feitos Criminais proceda à 

conferência dos documentos fazendo as devidas anotações de estilo.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2010.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595102 Nr: 46800-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN DA MATA FERNANDES ROCHA, 

JANDERSON VANIS DA SILVA, MAYCON DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS 

- OAB:13388

 (...)POSTO ISSO, e diante da inexistência de modificação fática, indefiro, 

por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do acusado 

Maycon de Oliveira Maques por entender presente hipótese que alicerça a 

prisão preventiva qual seja, a garantia da ordem pública, nos termos das 

decisões lançadas nos presentes autos.

Intime-se o Defensor constituído para que apresente a Defesa Escrita, 

com a maior brevidade, já que o Acusado foi citado em 17 de fevereiro e já 

se esgotou o prazo previsto no art. 396 do CPP(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597245 Nr: 37945-48.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA JAQUETO GOES - 

OAB:383792/SP

 Intimação da Defesa, Dra. Nayara Jaqueto Goes - OAB 383792/SP, para 

ciênte ficar da designação da audiência, que se realizará em 17 de abril de 

2020, às 15 horas.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597557 Nr: 38222-64.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMAIR PERES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:17455/O

 Intimação da Defesa, Dr. Geraldo Ferreira de Souza OAB 17455, para 

ciênte ficar da designação da audiência, que se realizará em 17 de abril de 

2020, às 15 horas e 20 minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593382 Nr: 34482-98.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL WITRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT, LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - OAB:17536

 Intimação da defesa, acerca da continuação da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 06.04.2020 às 15h15min, no Fórum da 

Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595999 Nr: 36772-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO DIAS, JÚNIOR FRANÇA 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LEE BELMONT 

TEIXEIRA - OAB:27069/MT

 Intimação da defesa, acerca da continuação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 1º de abril de 2020 às 13h30min, no Fórum da 

Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 587083 Nr: 28832-70.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258/A

 Intimação da defesa, acerca da redesignação de audiência para o dia 17 

de abril de 2020, às 15h50min, para realização do ato deprecado, Fórum 

da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548370 Nr: 39383-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALEXANDRE LEAL SANT'ANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ARAUJO ALVES DA 

SILVA - OAB:13958

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 

03.04.2020, às 15h30min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 610900 Nr: 1615-18.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO APARECIDO ABRAHÃO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:24122/0

 Informo a Dra. Erica Ventura Strobel OAB/MT 23.968-O, a designação da 

audiência, que se realizará em 17 de abril de 2020, às 16 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 616454 Nr: 6674-84.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDESON FELIPH DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 15 de abril 

de 2020 às 15h15min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 608552 Nr: 47994-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON CAVALHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILSON PAWOWSKI - 

OAB:80476/PR

 Intimação da defesa, acerca da redesignação da audiência para o dia 17 

de abril de 2020 às 15h40min, para a realização do ato deprecado, no 

Fórum da Capital.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477023 Nr: 16869-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN ALVES ROCHA, GABRIEL EDUARDO 

PEREIRA MELGAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL EDUARDO PEREIRA MELGAR, 

Rg: 25174584, Filiação: Marcia Cristina Pereira Melgar e Leonardo Melgar, 

data de nascimento: 08/01/1999, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), estudante e atualmente em local incerto e não sabido RENAN 

ALVES ROCHA, Cpf: 04877319131, Rg: 21614563, Filiação: Laudiceia 

Alves de Moura e Joelson Saraiva Rocha, data de nascimento: 

12/12/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, lava carros e 

pintor/ serv. de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: “(...) Cite-se o Acusado para se ver processar até a 

decisão final, notificando-o para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de DEZ DIAS, nos termos dos artigos 396 e 396-A, do Código de 

Processo Penal. Conste no mandado de citação, nos termos dos itens 

7.5.1.4 e 7.5.1.5, que o oficial de justiça deverá, obrigatoriamente, indagar 

ao(s) Denunciado(s) se ele(s) possui (em) ou pretende(m) constituir 

advogado ou se deseja um defensor público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa. Se o(s) Denunciado(s) informar (em) que irá constituir ou já 

constituiu advogado o Oficial deverá (ão) informar o nome completo deste 

na certidão. Todavia, se o(s) Denunciado(s) manifestar (em) que suas 

condições econômicas impossibilita constituir advogado ou deixar (em) 

transcorrer o prazo para oferecimento da defesa sem indicação de 

advogado, nos termos do § 2º do art. 396-A, do CPP, sigam os autos com 

vista a Defensoria Pública para os fins previstos nos arts. 396 e no caput 

do 396-A, ambos do CPP, facultado ao acusado(s) a qualquer tempo 

constituir defensor (CPP, art. 263). (...) Conste no mandado de citação que 

na hipótese de o Sr. Oficial de Justiça verificar que o Denunciado se 

oculta, deverá proceder na forma prevista no art. 362 do Código de 
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Processo Penal. Conste também a advertência de que, o mandado deverá 

ser CUMPRIDO e DEVOLVIDO no prazo de 10 dias sob penas das 

responsabilidades legais.(...)”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Bruna Chagas Bizelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527515 Nr: 19449-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 P O S T O I S S O, pelo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente a denúncia de fls. 04/14, dos autos, para que seja o 

denunciado Leandro Souza Fernandes: a) absolvido do crime capitulado 

nos artigos 311 e 329, ambos do CP, nos moldes do art. 386, incisos III e 

VII do Código de Processo Penal; b) condenado nas penas do art. 180, c/c 

art. 304, c/c art. 307, c/c art. 69, c/c art. 61, inciso I, c/c art. 65, inciso III, 

alínea “d”, todos do Código Penal. [...] ''Diante do reconhecimento do 

concurso material, somo as penas fixadas nos delitos de receptação e 

uso de documento falso, ficando a pena definitiva fixada em QUATRO 

ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM VINTE E QUATRO DIAS-MULTA e o 

dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos.''[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347616 Nr: 8367-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DA LUZ BRAZ LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Intime-se o douto Advogado Julierme Francisco Meira Silva, para que 

junte-se nos autos a Procuração no prazo de cinco dias.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 610296 Nr: 1032-33.2020.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA ADÃO PEREIRA, ANDREY LUCAS 

PEREIRA ARAUJO, DANIEL SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 412114 Nr: 16910-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVEN SILVA DE OLIVEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiany Cebalho Correa 

Barbosa - OAB:19634/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiany Cebalho Correa 

Barbosa - OAB:19634/O

 Vistos etc.

Determino a defesa do acusado, que encarte aos autos comprovante de 

que o réu estava custodiado, conforme alegado, ou informe a este juízo 

por qual processo o réu estava preso, considerando os fundamentos 

elencados na petição de fls. 204/209.

Após, voltem-me os autos conclusos.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 606562 Nr: 46222-53.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFISIO IGOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19.119

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532709 Nr: 24441-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLYELSON PEREIRA SEJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 572363 Nr: 15240-56.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER JOSÉ DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÓCRATES MOTA MARTINS - 

OAB:20916/O

 Impulsiono estes autos, ante a decisão de fls. 189, §5°, para abrir vistas 

ao(s) patrono(s) constituído(s) para, querendo, manifestar-se acerca da 

avaliação do veículo apreendido, no prazo de 5 (cinco) dias.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 385434 Nr: 27499-59.2014.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133

 Visto.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir de notícia de fato 

protocolada perante o Ministério Público, onde é vítima NARA SANDRA DO 

NASCIMENTO e indiciado RUY DE SOUZA GONÇALVES, para apuração da 

prática dos crimes de Injúria e Difamação, capitulados nos artigos 140 e 

139 do Código de Processo Penal.

Segundo a vítima, no dia dos fatos, o indiciado lhe atribuiu a pecha de 

“mentirosa” e “falsa” perante populares e dos funcionários do posto de 

saúde.

A vítima protocolou no dia 28/08/2014, peça denominada Queixa-Crime 

perante o Ministério Público Estadual.

Manifestação do Ministério Público às fls. 199/200 requerendo o 

arquivamento, ante a prescrição dos crimes averiguados.

É a breve síntese.
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 Fundamento e decido.

O presente caderno investigativo teve início para averiguação do 

cometimento, em tese, do delito descrito no artigos 139 e 140, ambos do 

Código Penal, cujas pena máxima cominada são de 01 (um) ano para o 

crime de Difamação e 06 (seis) meses para o crime de Injúria, com os 

prazos prescricionais no artigo 109 do Código Penal, constata-se que a 

prescrição se dá pelo lapso de 08 (oito) anos, 04 (quatro) anos e 03 (três) 

anos, respectivamente.

 Desde o dia dos fatos (28/08/2014) até a presente data, se passaram 05 

(cinco) anos, 03 (três) mês e 05 (cinco) dias, lapso temporal este superior 

ao previsto para a extinção da punibilidade, com relação aos crimes 

capitulados nos artigos 139 e 140 do Código Penal, conforme art. 109, V e 

VI ambos do Código Penal e artigo 61, caput, do Código de Processo 

Penal.

Assim, se decorrido tal interregno, a pretensão punitiva do Estado se 

extinguiu, não podendo mais ser imposta qualquer pena pelo delito em 

apuração.

 Diante do exposto, determino o arquivamento do presente Inquérito 

Policial, ante a incidência da prescrição. Faço isso, com fulcro nos artigos. 

107, inciso IV, 109, incisos V e VI, ambos do Código Penal, bem como no 

artigo 61 todos do Código de Processo Penal.

Intimem-se e dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 478097 Nr: 17946-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEANGELYS COSME SANTANA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEANGELYS COSME SANTANA DE 

PAULA, Cpf: 01523253100, Rg: 16169999, Filiação: Maria Auxiliadora 

Santana de Paula e Adão Caetano de Paula, data de nascimento: 

26/09/1987, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), auxiliar 

tecnico, Telefone 65 99207-9632. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR Deangelys 

Cosme Santana de Paula, pela prática do crime descrito nos art. 306 do 

Código de Trânsito.Passo, consequentemente, a dosar a pena.A 

culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu comum à 

espécie. Não há registro de reincidência técnica. O réu a rigor não 

demonstra ter personalidade voltada para o crime e não há elementos para 

se valorar sua conduta social. Os motivos do crime e as circunstâncias do 

fato não fogem à normalidade. As consequências extrapenais são 

próprias dos delitos em questão.Portanto, no que toca ao crime previsto no 

artigo 306 da Lei 9.537/97, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo 

a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 

10 (dez) dias-multa e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo 

prazo de 2 (dois) meses, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário 

mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação do crime..Não há 

circunstâncias agravantes nem atenuantes, assim como causas de 

aumento ou diminuição de pena.TORNO DEFINITIVA pena do réu em 06 

(seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e, ainda, a proibição de 

dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses.a) O regime inicial 

de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “C”, do 

Código Penal.b) Considerando que o crime não foi cometido com violência 

ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, 

considerando, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os 

demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, hei por bem 

substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) pena 

restritiva de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, § 2º, do 

Código Penal, que serão definidas pelo r. Juízo das Execuções Penais.c) 

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.d) Com o 

trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, 

oficiem-se aos órgãos competentes e forme-se o processo executivo de 

pena; ainda, oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito, informando a 

suspensão da autorização para dirigir veículo imposta ao réu, pelo prazo 

de 02 (dois) meses, cabendo ao Juízo da Execução Penal, a apreensão da 

CNH do reeducando, ao tempo da audiência admonitória.P.I.C. Cuiabá, 04 

de setembro de 2019.JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VINÍCIUS JORGE 

SOUZA MAGALHÃES, digitei.

Cuiabá, 03 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351582 Nr: 12880-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY MARRA SPRICIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WISLEY MARRA SPRICIS JUNIOR, Rg: 

15275663, Filiação: Eliane Marcina de Souza e Wisley Marra Spricis, data 

de nascimento: 06/08/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

moto boy (entregador farmácia), Telefone 3025-1735. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação do Réu do inteiro teor da r. Sentença 

Condenatória de fls. 141/142 abaixo transcrita..

Sentença: Visto.O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com base no incluso 

procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia contra WISLEY MARRA 

SPRICIS JUNIOR, qualif. nos autos em exame, pela prática das condutas 

típicas descritas nos artigos 306 e 309, ambos do Código de 

Trânsito.Narra a denúncia que no dia 01 de junho de 2013, por volta das 

02h05min, na Avenida Miguel Sutil, bairro Porto, nesta Capital, o 

denunciado foi preso em flagrante por conduzir o veículo automotor, tipo 

motocicleta, modelo Titan CG125, marca Honda, placa JZQ-2273, em via 

pública, sob influência de álcool e sem possuir CNH, gerando perigo de 

dano (fls. 05/06). O acusado foi posto em liberdade após comprovar 

recolhimento do pagamento de fiança (fls. 20).A denúncia foi recebida em 

13/01/2014 (fls. 46/47).Devidamente citado, o acusado apresentou 

resposta à acusação (fls. 49/60v).Audiência de instrução e julgamento às 

fls. 73/80, ocasião que foram ouvidas 02 (duas) testemunhas e o réu foi 

integrrogado, bem como foi feita proposta de suspensão condicional do 

processo e do prazo prescricional, termos estes que foram aceitos pelo 

réu e a defesa.O benefício da suspensão condicional do processo e do 

prazo prescricional foi revogado às fls. 99/100, ante a recalcitrância do 

réu em cumprir integralmente as condições assumidas.Em alegações finais 

escritas, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia (fls. 

124/127v).A defesa, por sua vez, requereu seja declarado extinto a 

punibilidade, ao argumento que a revogação se deu após o período de 

provas, no méritoreconhecimento da prescrição para o delito do art. 309, 

do CTB, e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, e a fixação 

da pena base em seu mínimo legal, em relação ao delito do art. 306, do 

CTB (fls. 173/177). É relatório. Compulsando os autos, convenço-me que 

ficou claramente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva dos 

crimes imputados ao réu.A materialidade delitiva vem consubstanciada no 

auto de prisão em flagrante (fls. 09), no boletim de ocorrência (fls. 17/18), 

termo de apreensão de exame “bafômetro” (fls. 28) e resultado do exame 

de “bafômetro” (fls. 29).Igualmente inconteste é a autoria, havendo nos 

autos elementos de demonstração suficientes a comprová-la.Em juízo, a 

testemunha policial civil Paulo da Silva Brito(fls. 77) ratificou as 

declarações prestadas na delegacia às fls. 11/11v, quando narrou que 

participava de blitz policial integrada, realizada por policias do Batalhão de 

Transito da Policial Militar e da Divisão de Transito da Policia Civil, na 

Avenida Miguel Sutil, no bairro Ponte Nova, nesta capital quando o veículo 

automotor Honda Titan placa JZQ 2273, que estava sendo conduzido pelo 

nacional Wisley Marra Spricis Junior estaria com sua capacidade 

psicomotora altera, tendo o mesmo sido convidado a realiar o Exame do 
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Bafômetro. O que foi aceito e o resultado de 0.48 mg L; Que diante das 

circunstancias o Wisley Marra Spricis Junior foi apresentado ao Delegado 

Plantonista (...). Também em Juízo a testemunha Danilo Carvalho Nunes 

(fls. 78), ratificou as declarações prestadas na delegacia às fls. 10/10v, 

quando narrou que participava de blitz policial integrada, realizada por 

policias do Batalhão de Transito da Policial Militar e da Divisão de Transito 

da Policia Civil, na Avenida Miguel Sutil, no bairro Ponte Nova, nesta capital 

quando o veículo automotor Honda Titan placa JZQ 2273, que estava 

sendo conduzido pelo nacional Wisley Marra Spricis Junior estaria com 

sua capacidade psicomotora altera, tendo o mesmo sido convidado a 

realizar o Exame do Bafômetro. O que foi aceito e o resultado de 0.48 mg 

L; Que diante das circunstancias o Wisley Marra Spricis Junior foi 

apresentado ao Delegado Plantonista (...). Não há sequer negativa de 

autoria; até porque os elementos de prova são, realmente, suficientes 

para evidenciar a configuração dos delitos, já que os policiais ouvidos (um 

deles apenas na fase inquisitorial) confirmaram que o réu apresentava, na 

ocasião, sinais de embriaguez, o que levou o serviço público à realização 

do exame de “bafômetro” de fls. 29, que é meio de prova previsto do art. 

306 do CTB, conforme regras do Contran.Portanto, tenho que a autoria 

delitiva ficou devidamente caracterizada pelas provas coligidas aos autos, 

restando caracterizado que a conduta do réu se subsumiu aos tipos 

penais descritos nos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito.Pelo exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na denúncia formulada pelo 

Ministério Público Estadual para CONDENAR WISLEY MARRA SPRICIS 

JUNIOR, pela prática dos crimes descritos nos arts. 306 e 309 do Código 

de Trânsito.Passo, consequentemente, a dosar a pena.O artigo 69 do 

Código Penal estabelece que:Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de 

uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 

aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja 

incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de 

detenção, executa-se primeiro aquela.A culpabilidade restou comprovada, 

sendo a conduta do réu comum à espécie. Não há registro de reincidência. 

O réu não demonstra ter personalidade voltada para o crime e não há 

elementos para se valorar sua conduta social. Os motivos do crime e as 

circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências 

extrapenais são próprias dos delitos em questão.Portanto, no que toca ao 

crime previsto no artigo 306 da Lei 9.537/97, atento à diretriz do art. 59 do 

Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) 

meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e, ainda, a proibição de dirigir 

veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses, fixado o valor do 

dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à 

reprovação do crime..Não há circunstâncias agravantes nem 

atenuantes.TORNO DEFINITIVA pena do réu em 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa e, ainda, a proibição de dirigir veículo 

automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses.Já no que se refere ao crime 

estabelecido no artigo 309 do Código de Trânsito, também atento à diretriz 

do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

06 (seis) meses de detenção.TORNO DEFINITIVA pena do réu em 06 (seis) 

meses de detenção.Não há circunstâncias agravantes nem atenuantes.a) 

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 

33, § 2º, “C”, do Código Penal.b) Considerando que o crime não foi 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é 

superior a quatro anos, considerando, ainda, que se trata de réu primário 

e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, 

hei por bem substituir as penas privativas de liberdade aplicadas por 02 

(duas) penas restritivas de direitos, em consonância com o disposto no 

art. 44, § 2º, do Código Penal, que serão definidas pelo r. Juízo das 

Execuções Penais.c) Condeno o acusado ao pagamento das custas 

processuais, cujo pagamento se dará através da destinação do valor 

recolhido a título de fiança (fl. 33), que também se destina ao pagamento 

da pena de multa, tudo nos termos do art. 336, do CPP.d) Com o trânsito 

em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiem-se aos 

órgãos competentes e forme-se o processo executivo de pena; ainda, 

oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito, informando a suspensão 

da autorização para dirigir veículo imposta ao réu, pelo prazo de 02 (dois) 

meses, cabendo ao Juízo da Execução Penal, a apreensão da CNH do 

reeducando, ao tempo da audiência admonitória.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VINÍCIUS JORGE 

SOUZA MAGALHÃES, digitei.

Cuiabá, 06 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 423550 Nr: 29276-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN FEGURI - OAB:

 Visto.

Ratifico todos os atos praticados pelo Juízo da da 4º Vara Criminal de 

Cuiabá.

Abra vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo legal, para análise 

de possível proposta de acordo de não persecução penal.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377059 Nr: 18524-48.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE ASSUNÇÃO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Impulsiono nos termos do art. 431 da CNGC para intimação da Advogada 

KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS – OAB/MT 25277/O, para 

devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503029 Nr: 42046-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN ROBERSON VIANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737

 Impulsiono nos termos do art. 431 da CNGC para intimação da Advogada 

MARINEY FATIMA NEVES – OAB/MT 10737/O, para devolução dos autos 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 478604 Nr: 18421-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE GRANJA DE SOUZA VIEIRA 

MILLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828

 Impulsiono nos termos do art. 431 da CNGC para intimação do Advogado 

KARLOS LOCK – OAB/MT 16828/O, para devolução dos autos no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 608956 Nr: 48372-07.2019.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO VILELA NETO, EVA VILELA SILVA, 

LILIANE CRISTINA MARTELINI VILELA, VALDECI DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANA CARLA LOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992/MT

 Impulsiono nos termos do art. 431 da CNGC para intimação da Advogada 

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA – OAB/MT 17982/O, para devolução dos 

autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 309725 Nr: 7442-25.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO CÉSAR SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 Visto.

Trata-se de pedido de restituição do veículo Fiat/Palio ELX, cor branca, 

placa KAJ-1758, efetivado pelo acusado.

Analisando os autos verifico que o veículo Fiat/Palio ELX, cor branca, 

placa KAJ-1758, juntamente com a chave de ignição, não se encontra 

apreendido nestes autos e sim no Pátio do Detran, conforme documento 

de fl. 57, razão pela qual o acusado deverá pleitear o pedido de restituição 

do referido veículo junto ao Detran.

Assim, indefiro o pedido de fl. 144.

Intime-se o acusado.

 Cumprido todas as determinações da sentença de fls. 136/137, 

remetam-se os autos ao arquivo, com observância das formalidades 

legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 617566 Nr: 6538-32.2017.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE MARCOS DO AMARAL FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR JOSÉ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Rosa de Azevedo 

Oliveira Secchi - OAB:OAB/MT 17.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Paulo Alencar de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 17.536

 Visto.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 617804 Nr: 7787-73.2020.811.0042

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Determino que a Secretaria deste Juízo efetue o desentranhamento de 

fls. 15/42 por se tratar de contra-fé.

2. Intime-se o requerente, através de seu advogado, para que no prazo de 

10 (dez) dias efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

arquivamento do feito.

3. Havendo o recolhimento, independentemente de nova conclusão, nos 

termos dos arts. 726 e seguintes do CPC c/c art. 3º, do CPP, expeça-se 

mandado de notificação destinado à intimação dos requeridos para que, 

querendo, prestem no prazo de 15 (quinze) dias os esclarecimentos 

solicitados na inicial.

 4. Não havendo recolhimento das custas ou decorrido o prazo sem 

manifestação, façam os autos conclusos.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 512963 Nr: 5618-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMIR ANTONIO MALUF, ALINE CAMILA PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE P. MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SALDANHA SPINELLI - 

OAB:15204/MT, RICARDO SALDANHA SPINELLI - OAB:OAB/ 15204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MAIA BROETO 

(UNIJURIS) - OAB:23948, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Visto. Trata-se de ação penal privada ajuizada por ALINE CAMILA PIRAN 

e AMIR ANTONIO MALUF em desfavor de VERONICA FATIMA 

OLAVARRIA DE P. MALUF, por suposta infração aos artigos 138, 139 e 

140, todos do Código Penal. (...) Desta forma, conheço dos embargos de 

declaração opostos pelos querelantes às fls. 194/198 e os rejeito, já que a 

sentença não tem qualquer contradição ou omissão. Assim, mantenho a 

sentença de fls. 171/171v. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350491 Nr: 11627-38.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO AQUINO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:17147/MT

 Impulsiono nos termos do art. 431 da CNGC para intimação do Advogado 

JACKSON NICOLA MAIOLINO – OAB/MT 17147/O, para devolução dos 

autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 363416 Nr: 2782-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE FIGUEIREDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEPHANIE RAQUEL DE 

CASTRO CORDOVEZ - OAB:20.956-B

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GERSON DE 

FIGUEIREDO NETO, em relação ao delito do art. 306 da Lei 9.503/97 ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento 

nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, todos do Código Penal.Com o 

trânsito em julgado e as comunicações necessárias, arquivem-se os autos 

e o seu apenso. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 156676 Nr: 4024-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOCK CAVALCANTE DA SILVA, ADRIANA 

LUCIA VANDONI CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945, RICARDO SALDANHA SPINELLI - 

OAB:15204/MT

 Visto.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos às fls. 370/375 pela defesa 

da querelada ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO em face da sentença de 
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fls. 369/369v, alegando, em suma, que a sentença constou, por equívoco, 

na fundamentação que a querelada Adriana Lucia Vandoni Curvo foi 

devidamente intimada, por meio de seus advogados, porém, quedou-se 

inerte, ensejando a aceitação, nos termos do artigo 58 do CPP.

Verifico que razão assiste à defesa, uma vez que a publicação da 

intimação de fl. 361 ocorreu em nome do antigo patrono da querelada, Dr. 

Fabiano Rabaneda dos Santos, conforme se vê à fl. 362.

Verifico, ainda, que o atual patrono da querelada juntou procuração, na 

forma do art. 58 do CPP, em 12.12.2019, com intuito de aceitação do 

perdão judicial.

Isto posto, acolho os embargos opostos para sanar a contradição 

apontada, nos termos a seguir.

Com efeito, onde se lê:

“O querelado Enock Cavalcante da Silva peticionou aceitando o perdão 

judicial (fl. 359). A querelada Adriana Lucia Vandoni Curvo, foi 

devidamente intimada por meio de seus advogados, porém, quedou-se 

inerte, ensejando a aceitação, nos termos do artigo 58 do CPP.”

Passa a se ler:

“Os querelados Enock Cavalcante da Silva e Adriana Lucia Vandoni Curvo 

aceitaram o perdão judicial, apresentando, para tanto, procuração com 

poderes especiais (fls. 360 e 366).”

Ressalto que os demais parágrafos da sentença prolatada serão mantidos 

nos seus exatos termos.

P.I.C.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 614566 Nr: 4961-74.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DIONIZIO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290

 Finalidade: Intimação do réu, na pessoa do seu ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, para ciência da expedição de carta precatória visando 

inquirição das testemunhas de acusação, bem como apresentar quesitos 

visando instruir as missivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 520219 Nr: 12290-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento 

no art. 28-A do CPP, propõe, neste ato, ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 

PENAL ao acusado, uma vez preenchidos os requisitos ao seu cabimento 

no presente caso, nos seguintes termos

1. O (s) acusado (s) nesta oportunidade confessa(m) voluntariamente a 

prática da conduta que lhe é imputada na denúncia;

2. Compromete-se a prestar serviços à comunidade ou a entidade pública 

pelo período de 8 (oito) meses, em local e horário a ser indicado pelo Juízo 

da Execução Penal;

3. Comparecer mensalmente na secretaria da Vara de Execução Penal 

desta Capital, durante 08 (oito) meses, para informar seu endereço e 

justificar suas atividades;

4. Pagar prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a este 

Juízo da 11ª Vara Criminal, mediante recolhimento a Conta única do TJMT, 

vinculado aos autos Código n. 520219, valor este destinado a proteger 

bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo 

delito ou de relevante interesse social;

5. Informar ao Juízo eventual mudança de endereço, número de telefone e 

e-mail;

 Neste momento já fica o réu advertido de que a não aceitação do acordo 

proposto resultará no prosseguimento da ação penal em epígrafe

 O acusado aceitou os termos propostos pelo Ministério Público, ciente das 

implicações legais de seu descumprimento.

DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi assim deliberado:

 Considerando que o(a) acusado(a) e o(a) seu/sua defensor(a) aceitaram 

a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-a 

da Lei 13.964/2019, então, HOMOLOGO o acordo de não persecução 

penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o(a) acusado(a), 

observando sua voluntariedade e legalidade, a presença dos requisitos 

legais, considerando que as condições estabelecidas são adequadas, 

suficientes e não abusivas.

 Advirto o(a) beneficiado(a) que no descumprimento de qualquer das 

condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério 

Público, comunicará o fato a este Juízo, para fins de sua rescisão, com o 

prosseguimento do processo.

Expeça-se a guia de execução das condições estabelecidas neste 

acordo, encaminhando-a, devidamente instruída, ao Juízo da Execução 

Penal desta Comarca.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo o 

acusado, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das 

condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Intimem-se e cumpra-se.

O acusado se compromete a comparecer em juízo para retirar a guia 

subsequente para recolhimento para Conta Única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e destinação pelo Juízo da Execução Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 520219 Nr: 12290-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento 

no art. 28-A do CPP, propõe, neste ato, ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 

PENAL ao acusado, uma vez preenchidos os requisitos ao seu cabimento 

no presente caso, nos seguintes termos

1. O (s) acusado (s) nesta oportunidade confessa(m) voluntariamente a 

prática da conduta que lhe é imputada na denúncia;

2. Compromete-se a prestar serviços à comunidade ou a entidade pública 

pelo período de 8 (oito) meses, em local e horário a ser indicado pelo Juízo 

da Execução Penal;

3. Comparecer mensalmente na secretaria da Vara de Execução Penal 

desta Capital, durante 08 (oito) meses, para informar seu endereço e 

justificar suas atividades;

4. Pagar prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a este 

Juízo da 11ª Vara Criminal, mediante recolhimento a Conta única do TJMT, 

vinculado aos autos Código n. 520219, valor este destinado a proteger 

bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo 

delito ou de relevante interesse social;

5. Informar ao Juízo eventual mudança de endereço, número de telefone e 

e-mail;

 Neste momento já fica o réu advertido de que a não aceitação do acordo 

proposto resultará no prosseguimento da ação penal em epígrafe

 O acusado aceitou os termos propostos pelo Ministério Público, ciente das 

implicações legais de seu descumprimento.

DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi assim deliberado:

 Considerando que o(a) acusado(a) e o(a) seu/sua defensor(a) aceitaram 

a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-a 

da Lei 13.964/2019, então, HOMOLOGO o acordo de não persecução 

penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o(a) acusado(a), 

observando sua voluntariedade e legalidade, a presença dos requisitos 

legais, considerando que as condições estabelecidas são adequadas, 

suficientes e não abusivas.

 Advirto o(a) beneficiado(a) que no descumprimento de qualquer das 

condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério 
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Público, comunicará o fato a este Juízo, para fins de sua rescisão, com o 

prosseguimento do processo.

Expeça-se a guia de execução das condições estabelecidas neste 

acordo, encaminhando-a, devidamente instruída, ao Juízo da Execução 

Penal desta Comarca.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo o 

acusado, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das 

condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Intimem-se e cumpra-se.

O acusado se compromete a comparecer em juízo para retirar a guia 

subsequente para recolhimento para Conta Única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e destinação pelo Juízo da Execução Penal.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Marcos Eduardo Moreira 

Siqueri, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 524046 Nr: 16052-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER LUIZ RAZERA, MANOEL BENEDITO 

FERNANDES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 Aberta a sessão, procedeu-se ao Sorteio dos Juízes Militares que 

comporão o Conselho Especial de Justiça desta ação penal, sendo 

sorteados os seguintes nomes:

 Juízes Militares Titulares: Cel BM SANDRO DOS SANTOS CAILLAVA, CEL 

BM AGNALDO PEREIRA, CEL PM MARCO ROBERTO SOVINSKI e CEL PM 

CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA.

Juízes Militares Suplentes: CEL BM GIOVANI EGGERS e CEL PM JORGE 

LUIZ DE MAGALHÃES.

O Sorteio foi aberto ao Público e não houve objeções por parte dos 

presentes.

 “VISTOS ETC.

 Requisitem-se os militares sorteadas para comparecerem na sessão de 

instrução designada na ação penal, ocasião em que tomarão posse e 

assumirão a função de Juízas Militares.

Advirta-se aos militares sorteados sobre a prioridade da função perante 

esta Justiça Militar nos dias de sessão, nos termos do art. 26 da Lei n° 

8.457/92.

 Comuniquem-se aos Comando Gerais da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiro Militar, bem como os setores de Recursos Humanos da Polícia 

Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

 DESIGNO SESSÃO DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 14 DE OUTUBRO DE 

2020, ÀS14HORAS, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação, bem como os Juízes Militares sorteados deverão 

tomar posse perante o Conselho de Justiça.

Expeça-se o necessário. Requisite-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 578647 Nr: 21152-34.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN VICTOR RODRIGUES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kamilla pimentel almeida - 

OAB:21022/O

 CERTIFICO QUE, Allan Victor Rodrigues de Farias contatou este juizo no 

dia 06/03/2020 e informou que constituiu advogada, sendo Dra. Kamilla 

Pimentel Almeida - OAB 21022/0.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349072 Nr: 10051-10.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO PEREIRA CATULÉ, RONEY 

GONÇALVES FERREIRA, GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, Renata M. de 

A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acerca da decisão proferida de 

forma manuscrita no dia 04/03/2020, constante às fls. 871-verso, 

tornando sem efeito o desmembramento efetivado às fls. 773, bem como o 

deferimento do pedido de reinquirição das testemunhas de acusação 

Marcelo Gomes da Silva e Amália Ribeiro da Silva. INTIMAÇÃO das partes 

quanto a determinação de expedição de carta precatória às testemunhas 

de acusação (Marcelo Gomes da Silva, Amália Ribeiro da Silva e Jarlei de 

Azevedo) para, querendo, apresentarem quesitos no prazo legal. 

INTIMAÇÃO da parte requerida para apresentenção de novo endereço da 

testemunha não localizada, ADEMILSON FERREIRA DA SILVA, no prazo de 

10 dias. INTIMAÇÃO da parte requerida quanto ao indeferimento do pedido 

de buscas de endereços das testemunhas pelo juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 481238 Nr: 21002-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 19 de março de 2020, às 

14h40min.

Requisite-se o acusado. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 485381 Nr: 25066-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acerca da determinação 

proferida no dia 11/06/2019 (ref. 79), especificamente quanto a 

determinação para expedição de carta precatória para interrogatório do 

acusado para que, querendo, apresente os quesitos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 524257 Nr: 16251-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN LOPES NASCIMENTO, MICHAEL 

VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 19 de março de 2020, às 

14h50min.

Requisite-se o acusado. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 526778 Nr: 18746-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÍLSON SILVA RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 19 de março de 2020, às 

15hmin.

Requisite-se o acusado. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 527713 Nr: 19616-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO QUALIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 26 de março de 2020, às 

14h30min.

 Requisite-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 566142 Nr: 4460-18.2007.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FLAVIO DE ASSIS SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10.999, AGNALDO VALDIR PIRES - OAB:9366

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acerca da expedição de carta 

precatória para a comarca de Tabaporã/MT através do malote digital com 

código de rastreamento n. 81120204989761, conforme comprovante retro, 

cujo objetivo é a inquirição das testemunhas de acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 562298 Nr: 5906-95.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VENICIO ROSA OLIVEIRA, SILAS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843, DEIZIANE PADILHA DA SILVA QUINTANA - OAB:14.834, 

TENARESSA A. DE A. DELLA LÍDERA - OAB:7031

 Certifico que a audiência de SESSÃO DE INSTRUÇÃO (oitiva de 

testemunhas E interrogatório)designada para o dia 10 de março de 2020, 

ÁS 17h (re. 4) foi transferida para o 19 de outubro de 2020, às 14h, 

conforme despacho de 27.02.2020 (ref. 26)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 547448 Nr: 38523-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MARQUES ROSA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 26 de março de 2020, às 

14h20min.

Requisite-se o acusado. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 520647 Nr: 12718-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 26 de março de 2020, às 

14h00min.

Requisite-se o acusado. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 401027 Nr: 5281-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDINEY FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 19 de março de 2020, às 

14h30min.

Requisite-se o acusado. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 588908 Nr: 30469-56.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO GONÇALVES FERNANDES, 

DHYEGO LAERCIO FERREIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA VÍTIMA , NA PESSOA DO SEU AVOGADO 

CONSTITUÍDO DR. ANTONIO NARDO GASPARINI 0AB-MT nº 22774-O, 

PARA CIÊNCIA DO TEOR DA DECISÃO PROFERIDA EM 12.11.19: "Defiro o 

pedido de restituição do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) depositados 

na conta única do TJMT (comprovante – fls. 213-PDF), oriundo da entrega 

feita ao referido indiciado pelo ofendido Felipe Harres, o qual marcou 

algumas notas de cem e cinquenta reais com um ponto de caneta (fls. 

93-98), conforme estabelecem os artigos 448 e seguintes da 

CNGC.Restituam-se os valores apreendidos em nome do beneficiário 

Felipe Harres Arantes da Silva ou seu advogado constituído com poderes 

especiais, em consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 

5º, § 2º do Estatuto da OAB.Cumpra-se determinação anterior para 

expedição de carta precatória.Aguarde-se a realização da 

audiência.Cumpra-se.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 585626 Nr: 27567-33.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREIRA PLACIDO, MATHEWS DA 

CONCEIÇÃO ASSIS, LUIZ CARLOS SANTOS SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Código: 585626

Vistos, etc...

Diante da renúncia comunicada à fls. 453/454, expeça-se mandado de 

intimação ao acusado MATHEWS DA CONCEIÇÃO ASSIS indagando se 

pretende constituir novo advogado ou deseja que lhe seja nomeado 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que 

deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor, devendo tudo ser certificado.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação do acusado, nomeio o 
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Núcleo de Praticas jurídicas da Universidade Federal do Estado de Mato 

Grosso – UFMT para o patrocínio de sua defesa.

Por fim, Redesigno a audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 15h30.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 535340 Nr: 27020-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594

 “Vistos, etc.

 I – Inicialmente, permaneçam os autos para a reanalise da prisão 

preventiva do acusado.

II – Após, dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca das 

testemunhas faltantes, conforme requerido (ocorrência 02)

III – Desde logo, designo o dia 13 de abril de 2020, às 15h para as oitivas 

das testemunhas faltantes, bem como o interrogatório do acusado.

IV – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 605549 Nr: 45267-22.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:19649/O

 Vistos, etc.

 I – Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca 

da testemunha faltante, conforme requerido (ocorrência 02).

II– Desde logo, designo o dia 13 de abril de 2020 às 14h45min para a 

realização do ato deprecado.

III –Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 27831 Nr: 427-20.2002.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAILTON JOSÉ FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEM NOME CADASTRADO - 

OAB:...

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACIRA BARBOSA DE 

MACEDO - OAB:26322

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, sem maiores 

delongas ACOLHO a pretensão punitiva estatal para:PRONUNCIAR, com 

fundamento no artigo 413 , do Código de Processo Penal (CPP), o 

acusado:IRAILTON JOSÉ FIRMINO já devidamente qualificado nos autos, 

como incursos na conduta delitiva prevista nos arts. 121, § 2°, II e IV do 

Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.Em 

cumprimento ao que determina o art. 413, §3° , do Código de Processo 

Penal, no que se refere à necessidade de prisão do acusado neste 

momento processual, nos termos do art. 316 do CPP verifico a ausência 

dos requisitos para sua segregação, podendo o acusado ser processado 

nas próximas fases deste procedimento em liberdade, (...)Penal. 

Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, 

certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos 

eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal 

do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421 , do CPP.P. R. I. 

C.Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 336142 Nr: 17198-24.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a 

pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/09 

para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, a acusada:VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 

121, § 2°, III e IV do Código Penal, a fim de que seja oportunamente 

submetida ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em 

decorrência da acusação;Em cumprimento ao que determina o art. 413, 

§3° , do Código de Processo Penal (CPP) não verifico por ora a 

necessidade da segregação da acusada. Façam-se as intimações 

necessárias e ciência ao Ministério Público observando-se as 

formalidades legaisExpeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão 

de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados 

dos objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente 

do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421 , do CPP.P. R. I. 

C.Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 603609 Nr: 46580-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER MARÇAL NUNES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22.449

 Código: 603609Vistos, etc...(...).Isto posto, revogo a prisão preventiva de 

ALEXSANDER MARÇAL NUNES DE JESUS, com fulcro no art. 316 do 

Código de Processo Penal, em razão dos motivos que levaram o 

denunciado ao cárcere não mais persistirem neste momento 

processual.Expeça-se o compente alvará de soltura.Ciência ao Ministério 

Público.Intime a defesa para que tome conhecimento desta decisão, 

começando o prazo fluir para derradeiras alegações após a publicação 

via DJE.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.Flávio Miraglia 

FernandesJuiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 585893 Nr: 27779-54.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RHUAN MATOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todas as razões acima, em consonância com o parecer de fls. 77/79, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor 

do denunciado MATHEUS RHUAN MATOS DOS SANTOS.No mais, 

considerando o teor da certidão retro, encaminhe-se o feito à Defensoria 

Pública para, no prazo legal, apresentar a defesa preliminar em favor do 

réu.Após, voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 585893 Nr: 27779-54.2019.811.0042

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 579 de 828



 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RHUAN MATOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado MATHEUS RHUAN MATOS 

DOS SANTOS como incurso no artigo da “lex repressiva” nela 

mencionado.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/11/2019, às 14:40 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição 

das testemunhas arroladas nos autos.Para o ato instrutório, intime-se o 

acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia; 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor Público.

(...)MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado MATHEUS RHUAN 

MATOS DOS SANTOS, o que faço com supedâneo nos arts. 312 e 313, 

ambos do CPP.No mais, proceda-se o necessário para realização do ato 

instrutório ora designado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 585893 Nr: 27779-54.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RHUAN MATOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o 

denunciado MATHEUS RHUAN MATOS DOS SANTOS, brasileiro, casado, 

ajudante de motorista, natural de Cuiabá/MT, nascido em 05.05.1996, 

inscrito no RG n°. 20901240 SS/MT e CPF n. 041.391.891-26, filho de 

Marcos dos Santos e Kenya Alecia de Matos, residente na Avenida P, n.º 

39, Quadra 14, Bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 

33, “caput” da Lei n. 11.343/06.(...)TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA em desfavor de MATHEUS RHUAN MATOS DOS 

SANTOS(...)no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.Levado pelos 

mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, que 

atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação 

socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.(...)FIXO o regime prisional de 

início em FECHADO(...)NEGO ao condenado o direito de recorrer em 

liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os 

fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem 

pública, para assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração 

delituosa.(...)expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma 

da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.Determino a 

incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a 

destruição do rolo de plástico filme, da caixa de madeira e da caixa de 

plástico.Como efeitos da condenação (CP, art. 91, inciso II, “b”, art. 243, 

parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxico), DECRETO o perdimento 

em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD da quantia de R$ 

14,00 (quatorze reais), a ser creditada na conta do Banco do Brasil (001), 

agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042746-5; CNPJ: 03.507.415/0020-07, e 

em favor da UNIÃO da balança de precisão e celulares, posto que não 

comprovada a origem lícita e, ademais, claramente demonstrado serem 

oriundos de atos de tráfico ilícito de entorpecentes. (...)Custas pelo 

condenado, não cobráveis no momento, na forma do art. 98, §3º, do Novo 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 562968 Nr: 46786-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELKER SANTOS DA SILVA, VALDECI 

GONÇALVES, MARCOS ATAALFA CARNEIRO, MAYCON JONATHAN 

MATIAS DOS SANTOS, PATRICIA OLIVEIRA SANTOS, ELIOMAR ROSA 

TIZZO, WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA, GILBERTO ALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, ELEUDI NARCISO DA SILVA - OAB:21684/MS, LUCAS 

FELIPE LOPES DE SOUZA - OAB:23463/O, LUIS FELIPE MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:23836/O, SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - OAB:, 

Thayane Camila Ferreira Prado - OAB:26070, WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor 

de ELIOMAR ROSA TIZZO.Em tempo e com supedâneo no art. 316, 

parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, 

passo à revisão da necessidade ou não das prisões preventivas dos 

demais acusados Gilberto Alves de Souza, Wallace Alberto Chireia de 

Souza, Valdeci Gonçalves, Marcos Ataalfa Carneiro e Elker Santos da 

Silva. Compulsando detidamente os autos, verifica-se a inexistência de 

fatos novos capazes de justificar a concessão de liberdade em favor dos 

referidos acusados, estando incólumes os requisitos e pressupostos 

exarados no decreto de prisão preventiva proferido em 18.05.2018.Em 

vista disso e sem mais delongas, MANTENHO as prisões preventivas dos 

acusados GILBERTO ALVES DE SOUZA, WALLACE ALBERTO CHIREIA DE 

SOUZA, VALDECI GONÇALVES, MARCOS ATAALFA CARNEIRO e ELKER 

SANTOS DA SILVA, redundando nos fatos e fundamentos da r. decisão 

exarada na medida cautelar de Cód. 530838 (fls. 183/196).Em tempo e 

considerando que o réu, WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA, 

interrogado por videoconferência no dia 03.03.2020, manifestou a 

necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública, sendo, no ato, 

assistido pelo d. Defensor que oficia perante esta Especializada, anote-se 

no cadastro do sistema Apolo.Por fim, cumpra-se a as deliberações 

constantes da ata de audiência de fls. 1.018/1.022.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596146 Nr: 36911-38.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:12.803

 Vistos, etc.: Por vislumbrar imprescindível para a segurança dos 

presentes nesta sala de audiência, DEIXO de aplicar o disposto na súmula 

vinculante nº 11 do STF. Aberta audiência de instrução, procedeu-se com 

o interrogatório do réu LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA e a colheita do 

depoimento da testemunha de acusação KAREN DE ARRUDA FORTES, 

AILTON AFONSO BATISTA e NILO ALVES DOS REIS JUNIOR. constatou a 

ausência da testemunha de acusação JONYSON BARBOSA FERREIRA 

DA SILVA. Considerando a insistência do MP na inquirição da testemunha 

ausente, REDESIGNO a presente audiência para o dia 23/04/2020, às 

15:55 horas, saindo os presentes intimados. Para tanto, requisite-se à 

referida testemunha que não se fez presente, tão pouco justificou sua 

ausência, com condução coercitiva. Cumpra-se. NADA MAIS. Mandou, 

então, o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e achado 

conforme vai assinado por todos. Eu, ____________ Luis Felipe Colombelli 

Soares, Estagiário, que o digitei e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450794 Nr: 27870-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILSON ANTONIO FERREIRA LARA, 

MARCOS FABRICIO DE SOUZA PANTALEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: anderson douglas rossetti 

bueno - OAB:25857/O, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro (fl. 207), DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 
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CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 458555 Nr: 35920-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES DE OLINDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3.237-B, NPJ - UNIC BEIRA RIO - OAB:, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro, DECRETO o perdimento dos bens 

apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, com 

fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de Processo 

Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 495200 Nr: 34444-57.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal e art. 383 do Código de Processo Penal, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o 

art. 28 da Lei n. 11.343/06 a imputação conferida ao réu ANDERSON 

THEREZAN MELO DA CRUZ, ANDERSON THEREZAN MELO DA CRUZ, 

brasileiro, solteiro, chapeiro, natural de Nova Mutum/MT, nascido em 

11.04.1999, portador do RG n. 26730049 SSP/MT e inscrito no CPF sob o 

nº 034.797.281-03, residente na Rua 03, Quadra 03, Casa 06, Bairro Nova 

Esperança ou Rua 15, Quadra 16, Casa 22, Bairro Nova Esperança II, 

ambos nesta Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 495200 Nr: 34444-57.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 JULGO POR SENTENÇA EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ANDERSON 

THEREZAN MELO DA CRUZ, brasileiro, solteiro, chapeiro, natural de Nova 

Mutum/MT, nascido em 11.04.1999, portador do RG n. 26730049 SSP/MT e 

inscrito no CPF sob o nº 034.797.281-03, residente na Rua 03, Quadra 03, 

Casa 06, Bairro Nova Esperança ou Rua 15, Quadra 16, Casa 22, Bairro 

Nova Esperança II, ambos nesta Capital, tendo em vista a prescrição da 

pretensão punitiva da pena cominada ao art. 28 da Lei n. 

11.343/06.Transitada em julgado, comunique-se o Cartório Distribuidor e o 

Instituto de Identificação, em seguida, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias e anotações de estilo.Em tempo, DETERMINO a 

incineração da droga apreendida e a destruição da balança de 

precisão.DETERMINO a restituição ao sentenciado ANDERSON dos bens 

de sua propriedade, elencados à fl. 18 e fl. 44, bem como da quantia de R$ 

67,00 (sessenta e sete reais – fl. 46), que deverão ser retirados no prazo 

de 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em julgado. Decorrido o prazo 

se não havendo reclamação, desde já, DECRETO o perdimento em favor 

da União (CPP, art. 122).Quanto aos bens e valores de propriedade de 

Júlio Cesar da Cruz Machado e Lucas Dias Santos, considerando que 

devidamente vinculados aos procedimentos instaurados contra cada um 

dos referidos indivíduos, com remessa às respectivas Delegacias 

competentes (fl. 44), DEIXO de deliberar a respeito e DETERMINO a 

vinculação aos referidos procedimentos. Oficie-se.Da sentença, 

INTIMEM-SE o Ministério Público, a Defesa e o sentenciado, observando o 

que determina o artigo 1.387 da CNGC/MT.Transitada em julgado, 

informe-se o Cartório Distribuidor e o Instituto de Identificação para 

anotação e, em seguida, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias e anotações de estilo.Custas pelo condenado (CPP, art. 804), 

não cobráveis no momento, na forma do §3º, do art. 98, do novo Código 

de Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596598 Nr: 37345-27.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133

 Vistos, etc.: Aberta audiência de instrução, constatou a ausência da 

testemunha de acusação ADÃO JOSÉ DOS SANTOS e ELTON NOGUEIRA 

BARBOSA DE LIMA, sendo que a delegacia informou nesta data por e-mail 

a ausência dos referidos policiais em razão de um a operação policial. Em 

seguida procedeu-se com o interrogatório do acusado JEFFERSON 

JUNIOR DA SILVA ZAMORE, e em seguida a oitiva da testemunha de 

defesa JOCEVANY MARIA ALVES SILVA, com a concordância do ilustre 

patrono do acusado, o que desde já HOMOLOGO. O MP insistiu na oitiva 

das testemunhas de acusação e a defesa desistiu da testemunha faltante 

ANDRESSA APARECIDA DA SILVA MENDES. Considerando a insistência 

do MP, REDESIGNO a presente audiência para o dia 23/04/2020, às 15:35 

horas, saindo os presentes intimados. Para tanto, requisite-se novamente 

às testemunhas de acusação. Cumpra-se. NADA MAIS. Mandou, então, o 

MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e achado conforme vai 

assinado por todos. Eu, ____________ Luis Felipe Colombelli Soares, 

Estagiário, que o digitei e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 588035 Nr: 29678-87.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVAN ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o 

denunciado JOSIVAN ALVES DA COSTA, brasileiro, solteiro, autônomo, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 14.08.1987, inscrito no RG n. 19283130 

SSP/MT, filho de Joacy Miguel da Costa e Maria do Socorro Alves da 

Costa, residente e domiciliado na Rua D, Quadra 36, n°. 06, Bairro Primeiro 

de Março, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33 caput, núcleos trazer 

consigo. TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de 

JOSIVAN ALVES DA COSTA, no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) 
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meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de 

multa em 550 (quinhentos e cinquenta) dias que atento ao art. 60, caput, 

do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo 

valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos. Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida 

pelo condenado (art. 387, § 2º, do CPP), mas em observância aos critérios 

previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 

42 da Lei de Drogas e ainda, levando em consideração a reincidência em 

desfavor do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. 

NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a 

prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, 

notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da 

lei penal e evitar reiteração delituosa. DECRETO o perdimento em favor da 

UNIÃO da corrente de cor prata, do celular Asus, de cor preto e o fone de 

ouvido. Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e o 

condenado, pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer o 

que será feito mediante termo, tudo a teor do art. 1420 e art. 1.421, “caput” 

e parágrafo único, da CNGC/MT. Nos termos do art. 804 do CPP, 

CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, não cobráveis no momento, na forma do art. 98, §3º, do 

Novo Código de Processo Civil. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 513874 Nr: 6450-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLINEY DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro, DECRETO o perdimento dos bens 

apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, com 

fulcro no disposto pelo art. 123 do Código de Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 566105 Nr: 9449-09.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON MARCOS NASCIMENTO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENÂNCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

DESCLASSIFICAR para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 o delito de tráfico de 

drogas imputada ao réu HELTON MARCOS NASCIMENTO DO CARMO, 

brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

01.03.1996, filho de Heleno Marcos do Carmo e Ana Rosária do 

Nascimento, residente na Rua 06, n°. 07, Quadra 10, Bairro Altos do 

Coxipó, nesta capital.Nos termos do art. 383, §2º, do Código de Processo 

Penal, DETERMINO o encaminhamento de cópia dos autos ao Juizado 

Especial Criminal desta Capital para que, em face da referida 

desclassificação, aplique sanção ao condenado HELTON MARCOS 

NASCIMENTO DO CARMO.Por fim, considerando que o sentenciado 

HELTON MARCOS NASCIMENTO DO CARMO responde o processo em 

liberdade, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e 

julgamento de eventual recurso.DETERMINO a incineração da substância 

entorpecente apreendido.Por fim, DEFIRO a restituição do celular 

Smartphone, marca Samsung e capinha de celular, relacionados no auto 

de apreensão de fl. 14, mediante termos nos autos, que deverão ser 

restituídos no prazo de até 90 dias a contar do trânsito em julgado. 

Decorrido o prazo e não havendo reclamação, desde já, DECRETO o 

perdimento em favor da União (CPP, art. 122). Anoto que o relógio, marca 

mondaine já foi restituído ao proprietário, consoante termo de entrega de fl. 

25.Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e o 

condenado, pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer o 

que será feito mediante termo, tudo a teor do art. 1420 e art. 1.421, “caput” 

e parágrafo único, da CNGC/MT.Certificado o trânsito em julgado: 1) 

Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal e 3) Oficie-se ao TRE/MT.Nos termos do 

art. 804 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, já que não demonstrada sua hipossuficiência 

financeiras e ademais, foi defendido por advogado particular.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 440185 Nr: 16751-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JULIANO GOMES DE 

SOUZA SANTOS, vulgo “Zé Pequeno”, brasileiro, convivente, jardineiro, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 14.06.1994, filho de Marta Gomes de 

Souza e José Luis dos Santos, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, 

APLICO a pena de multa em 550 (quinhentos e cinquenta) dias, que atento 

ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação 

socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.Tendo em vista que o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 

1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja 

publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, 

do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para 

cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código 

Penal Brasileiro.Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida 

pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios 

previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal e 

art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início no 

SEMIABERTO(...) PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo 

e julgamento de eventual recurso. Também por esse motivo, REVOGO as 

medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento noturno, 

impostas ao condenado pela decisão de fls. 77/78, mantendo-se as 

condições dos itens 1 e 2, respectivamente, comparecer a todos os atos 

do processo e não se ausentar da comarcar por período superior a 07 

(sete) dias. Intime-se.DETERMINO a destruição da faca apreendida à fl. 18. 

Por se tratar de processo que o condenado aguardará em liberdade o 

processo e julgamento de eventual recurso, nos termos do art. 8ª da 

Resolução n.º 113/2010 do CNJ, DEIXO de determinar a expedição de Guia 

de Execução Provisória(...)Custas pelo condenado (CPP, art. 804), não 

cobráveis no momento, na forma do §3º, do art. 98, do novo Código de 

Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379981 Nr: 21663-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL OLIVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO OLIVEIRA CARDOSO 

- OAB:OAB/MT Nº 3301

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro, DECRETO o perdimento dos bens 

apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, com 

fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de Processo 

Penal.
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Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 561989 Nr: 5617-65.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE LORENA DOS SANTOS, SARAH 

GISELE REIS FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARAUNA DE 

MERCE - OAB:26807/O, Emerson Mendes da Silva - OAB:21687/MT, 

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar os Patronos das rés para, 

no prazo legal, apresentarem razões recurssais, tendo em vista as 

manifestações de folhas 448 e de folhas 451.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 579618 Nr: 22112-87.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE APARECIDA OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI S. AMORIM - 

OAB:10.207

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Patrono da ré para, no 

prazo legal, apresentar as razões recursais, conforme manifestação de 

folhas 180.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545626 Nr: 36839-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Marlon Rodrigues Pinto, Cpf: 05198754196, Rg: 

25505424 SSP MT Filiação: Marcio Leite Pinto e Mirene Rodrigues, data de 

nascimento: 12/06/1995, brasileiro(a), natural de -MT, solteiro(a), 

marceneiro, Endereço: R. 12, Nº: 11 , Qd 54, Bairro: Pedra 90, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAR O ACUSADO ACERCA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA O DIA 08/07/2020 ÀS 15H00MIN.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Designo o dia 08/07/2020, às 15h00min, para a realização do ato.

Considerando que o acusado foi citado por edital, deverá ele ser intimado 

também pela via editalícia acerca da audiência ora designada.

Para patrocinar a defesa do réu na referida solenidade, nomeio a 

Defensoria Pública deste Estado, a qual deverá ser devidamente intimada.

Intime-se a vítima.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310177 Nr: 8063-22.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANE SOUZA 

CLEMENTINO - OAB:8951, HELIODORO SANTOS NERY-UNIJURIS-UNIC - 

OAB:4630, RAPHAEL FERNANDES FABRINE - OAB:6667-MT, RAUL 

CLAUDIO BRANDAO - OAB:19.145/MT, RENATA ORTELHADO MENDES 

PEDRI - OAB:9.801, TARCILA GRACIANI DE SOUZA - OAB:12005

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, RAUL 

CLAUDIO BRANDÃO - OAB/MT 19.145, para que manifeste sobre o 

endereço da testemunha Josefina Maria da Silva, que conforme certidão 

de fl.306, não foi encontrada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331826 Nr: 12289-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15.431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa HUENDEL 

ROLIM WENDER OAB/MT 10.858, para que apresente as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo de 08 (oito) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409704 Nr: 14371-35.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa JOSÉ 

CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB/MT 18.098, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 589286 Nr: 30832-43.2019.811.0042

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO REVÉLES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALES JUNIOR 

- OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 30832-43.2019.811.0042 – COD - 589286.

VISTOS.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de 
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MARCELO AUGUSTO REVELES DE CARVALHO, exteriorizando sua 

insatisfação com a decisão proferida pelo Magistrado que presidia a Ação 

Penal de nº. 46532-30.2017.811.0042-COD. 510964, onde declinou da 

competência para processar e julgar o feito em favor da 11ª Vara Criminal 

de Cuiabá – MT.

Oportunizada vista dos autos, ao Ministério Público, este apresentou 

contrarrazões, igualmente, a Assistente à Acusação e após os autos 

vieram-me conclusos para despacho de recebimento e sustentação ou 

reforma, na qual MANTIVE INTEGRALMENTE a decisão proferida pelo 

Magistrado, conforme consta às fls. 35/36 e consequentemente a 

extração de cópias para a formação do Incidente, visando não prejudicar 

o andamento da Ação Penal nº. 46532-30.2017.811.0042-COD. 510964 e 

determinei a remessa do recurso interposto ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

para a devida apreciação, observadas as formalidades legais.

Às fls. 40/48v consta o v. Acórdão da Terceira Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em que por UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO.

 Às fls. 49v, consta certidão de trânsito em julgado do v. Acórdão.

É o breve relato.

Decido.

Compulsando os presentes autos, verifico que se trata de Recurso em 

Sentido Estrito interposto pela defesa de MARCELO AUGUSTO REVELES 

DE CARVALHO em face de decisão proferida na Ação Penal nº. 

46532-30.2017.811.0042-COD. 510964, onde se apura a suposta prática 

do crime de Tortura (Art. 1º, §§2º e 4º, inciso I e §5º, da Lei nº 9.455/97) 

imputado em face dos réus Oficiais Militares MARCELO AUGUSTO 

REVÉLES CARVALHO, THALES EMMANUEL DA SILVA PEREIRA, DIONES 

NUNES SIRQUEIRA, ENEAS DE OLIVEIRA XAVIER e FRANCISCO ALVES 

DE BARROS.

Neste desiderato, sobreveio o r. Acórdão da Terceira Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em que por UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO, conservando a decisão que 

declinou da competência para o Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada 

da Justiça Militar.

Desta forma, DETERMINO que se extraia cópia do v. Acórdão juntado às 

fls. 41/48v, bem como da Certidão de trânsito em julgado de fls. 49, 

devendo ser encaminhado por meio de ofício ao Juízo da 11ª Vara Criminal 

Especializada da Justiça Militar, para serem juntadas nos autos da Ação 

Penal nº. 46532-30.2017.811.0042-COD. 510964 que se encontra em 

tramitação no referido Juízo.

Após tudo cumprido, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos.

PROCEDAM-SE às anotações e baixas de estilo.

 Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 341324 Nr: 1103-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Processo nº. 1103-79.2013.811.0042 – COD 341324.Vistos.(...) DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para os dias 01 de Abril de 

2020 às 14h00min, ocasião em que será inquirida a testemunha de 

acusação Celso Emílio Calhão Barini, as testemunhas de defesa José 

Maria da Silva, Gilmar Fabris e Júlio José de Campos (endereços às fls. 

3178) e interrogado o acusado.EXPEÇAM-SE Cartas Precatórias para 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, sendo: 1.Ao Juízo da 

Comarca de Rondonópolis/MT para inquirição da testemunha KÁTIA MARIA 

APRÁ.2. Ao Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT para inquirição da 

testemunha DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR.INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE 

as testemunhas conforme o caso.INTIMEM-SE, ainda, o Ministério Público, 

o acusado e a Defesa, via DJe.Por fim, considerando que é público e 

notório o falecimento da testemunha arrolada pela defesa José Geraldo da 

Rocha Barros Palmeiras, INTIME-SE a Defesa do acusado, via DJe, para 

que se manifeste acerca de eventual interesse em substituí-la, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova.Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de Fevereiro de 2020.Ana Cristina Silva 

MendesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 341326 Nr: 1106-34.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 AÇÃO PENAL Nº 1106-34.2013.811.0042 – CÓDIGO 341326 (...) 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para os dias 01 de 

Abril de 2020 às 14h00min, ocasião em que será inquirida a testemunha de 

acusação Edil Dias Correa e interrogado o acusado.EXPEÇAM-SE Cartas 

Precatórias para inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, 

sendo: 1.Ao Juízo da Comarca de Brasília/DF para inquirição da 

testemunha RAQUEL ALVES COELHO.2.Ao Juízo da Comarca de 

Rondonópolis/MT, com a finalidade de inquirir a testemunha Edmilson 

Paulista Martins, podendo ser localizado na Av. Sagrada Família, n.º 1135, 

b a i r r o  V i l a  A u r o r a ,  C E P .  7 8 7 4 0 - 0 3 2 ,  n a q u e l a 

Urbe.INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas para a Audiência 

conforme o caso.INTIMEM-SE, ainda, o Ministério Público, o acusado e a 

Defesa, via DJe.Por fim, considerando que é público e notório o 

falecimento da testemunha arrolada pela defesa José Geraldo da Rocha 

Barros Palmeiras, INTIME-SE a Defesa do acusado, via DJe, para que se 

manifeste acerca de eventual interesse em substituí-la, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão da prova.Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de Fevereiro de 2020.Ana Cristina Silva 

MendesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 577448 Nr: 21255-90.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Processo nº. 21255-90.2009.811.0042 – COD 577448.VISTOS.(...) 

Considerando o exposto, em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para os dias 01 de 

Abril de 2020 às 14h00min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação Edil Dias Correa, Romildo Rosa do Nascimento e 

Celso Emílio Calhao Barini, as testemunhas de defesa José Maria da Silva, 

Gilmar Fabris e Júlio José de Campos (endereços às fls. 4322) e 

interrogado o acusado.EXPEÇAM-SE Cartas Precatórias para inquirição 

das testemunhas arroladas pelas partes, sendo: 1.Ao Juízo da Comarca 

de Rondonópolis/MT para inquirição da testemunha KÁTIA MARIA APRÁ.2. 

Ao Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT para inquirição da 

testemunha DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR.3.Ao Juízo da Comarca de 

Brasília/DF para inquirição da testemunha RAQUEL ALVES 

COELHO.INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas conforme o 

caso.INTIMEM-SE, ainda, o Ministério Público, o acusado e a Defesa, via 

DJe.Por fim, considerando que é público e notório o falecimento da 

testemunha arrolada pela defesa José Geraldo da Rocha Barros 

Palmeiras, INTIME-SE a Defesa do acusado, via DJe, para que se 

manifeste acerca de eventual interesse em substituí-la, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão da prova.Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de Fevereiro de 2020.Ana Cristina Silva 

MendesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 341325 Nr: 1105-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Processo nº. 1105-49.2013.811.0042 – COD 341325.(...) DESIGNO 
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AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para os dias 01 de Abril de 

2020 às 14h00min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de 

acusação Edil Dias Correa, Romildo Rosa do Nascimento e Celso Emílio 

Calhao Barini, as testemunhas de defesa José Maria da Silva, Gilmar 

Fabris e Júlio José de Campos (endereços às fls. 3270-v) e interrogado o 

acusado.EXPEÇAM-SE Cartas Precatórias para inquirição das 

testemunhas arroladas pelas partes, sendo: 1.Ao Juízo da Comarca de 

Rondonópolis/MT para inquirição da testemunha KÁTIA MARIA APRÁ.2. Ao 

Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT para inquirição da testemunha 

DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR.3.Ao Juízo da Comarca de Brasília/DF 

p a r a  i n q u i r i ç ã o  d a  t e s t e m u n h a  R A Q U E L  A L V E S 

COELHO.INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas conforme o 

caso.INTIMEM-SE, ainda, o Ministério Público, o acusado e a Defesa, via 

DJe.Por fim, considerando que é público e notório o falecimento da 

testemunha arrolada pela defesa José Geraldo da Rocha Barros 

Palmeiras, INTIME-SE a Defesa do acusado, via DJe, para que se 

manifeste acerca de eventual interesse em substituí-la, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão da prova.Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de Fevereiro de 2020.Ana Cristina Silva 

MendesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 492401 Nr: 31780-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO REDSERV COMERCIAL DE 

COMBUSTIVEL LTDA, EDGARDO VARGAS LOZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B

 AÇÃO PENAL Nº 31780-53.2017.811.0042 CÓDIGO. 492401

VISTOS.

 Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público move em face de 

EDGARDO VARGAS LOZADA, pela prática, em tese, do crime tipificado no 

artigo 7º, inc. IV, alínea “a” da Lei 8.137/90.

 Às fls. 159, este Juízo proferiu decisão designando Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 02.03.2020, às 15h00min, ocasião em 

que seriam inquiridas as testemunhas comuns Hercilio Rodrigues Duque 

Filho, Danilo Santana Vieira, bem como interrogado o acusado Edgardo 

Vargas Lozada.

 Pois bem.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, em razão das 

designações de Audiências de processos com RÉUS PRESOS, 

REDESIGNO a Audiência de Instrução e Julgamento, designada às fls. 159, 

para o dia 02.04.2020 às 15h00min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas comuns Hercilio Rodrigues Duque Filho, Danilo Santana 

Vieira, bem como interrogado o acusado.

 INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas arroladas, conforme o 

caso.

INTIME-SE, ainda, o acusado, bem como a defesa, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

 CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 148788 Nr: 16113-08.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO 

PEREIRA, NILSON ROBERTO TEIXEIRA, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, ANA PAULA CERRI BUDOIA - OAB:10960, 

MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:, 

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:OAB/MT 9906, UBIRAJARA 

DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714

 (...) DETERMINO: I- INTIME-SE a defesa dos acusados JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA da r. sentença condenatória, conforme 

preconiza o artigo 392, Inciso III do Código de Processo Penal, devendo 

ser expedido o competente Mandado de Intimação, tendo em vista que não 

foi possível proceder a intimação pessoal dos acusados, conforme 

certidão de fls. 2834.II- INTIMEM-SE a defesa dos acusados JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e GERALDO LAURO para apresentarem 

as Contrarrazões do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério 

Público, no prazo legal.III- INTIMEM-SE a defesa dos acusados JOSÉ 

QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA para a apresentação das 

Razões Recursais. IV- Juntada as Razões Recursais dos acusados JOSÉ 

QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, DÊ-SE vista ao Ministério 

Público para apresentação das Contrarrazões Recursais. V- Por fim, 

juntadas as Razões e Contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça com as homenagens e respeito deste Juízo.Às 

providências. CUMPRA-SE.Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ana 

Cristina Silva Mendes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 145111 Nr: 12283-34.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO 

PEREIRA, NILSON ROBERTO TEIXEIRA, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, PAULO 

HUMBERTO BUDÓIA - OAB:3.339-A, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO 

- OAB:OAB/MT 9906, SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO - 

OAB/MT 5.649 - OAB:5649, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/ MT

 AÇÃO PENAL Nº 12283-34.2009.811.0042 CÓDIGO 145111

VISTOS.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público move em face de NILSON 

ROBERTO TEIXEIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, GERALDO LAURO, JOSÉ 

QUIRINO PEREIRA e VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA.

A sentença foi proferida em 24.09.2018, às fls. 3314/3355, pelo 

Magistrado que presidia o feito.

Às fls. 3356, a defesa dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL 

QUIRINO PEREIRA e VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, interpôs Recurso de 

Apelação, nos moldes do art. 600, § 4º do Código de Processo Penal.

Às fls. 3357, o digno Promotor de Justiça interpôs Recurso de Apelação, 

em face da r. sentença condenatória de fls. 3314/3355.

Às fls. 3364/3366, o acusado Geraldo Lauro, foi devidamente intimado da 

r. sentença condenatória.

Às fls. 3378/3379, o acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, foi 

devidamente intimado da r. sentença condenatória.

Às fls. 3394/3399, consta decisão deste Juízo NEGANDO PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração opostos pela defesa do acusado GERALDO 

LAURO e recebendo os Recursos de Apelação interpostos pela defesa 

dos acusados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO (fls. 3356) e pelo Ministério 

Público (fls. 3357), eis que tempestivos conforme certidão de fls. 3392.

Às fls. 3404/3406, consta Carta Precatória expedida para a intimação do 

acusado JOEL QUIRINO da sentença, devidamente cumprida em 

19.11.2018.

Às fls. 3415/3418, pela defesa do acusado GERALDO LAURO foi 

interposto Recurso de Apelação em face da sentença.

 Às fls. 3421, a defesa do acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA interpôs 

Recurso de Apelação, pugnando pela apresentação das Razões 

Recursais perante o Egrégio Tribunal de Justiça.

 Às fls. 3423, foi certificada a tempestividade dos Recursos de Apelação 

interpostos às fls. 3415/3418 (GERALDO LAURO), fls. 3407 (JOEL 

QUIRINO) e fls. 3378-v (NILSON TEIXEIRA).

Às fls. 3424/3439, pelo digno Representante Ministerial foi apresentada 

Razões do Recurso de Apelação interposto.

Às fls. 3446/3447, consta juntada de Mandado de Intimação expedido para 

intimação do acusado JOSÉ QUIRINO da sentença condenatória, tendo 

sido devidamente cumprido.

Às fls. 3478, foi certificada a tempestividade das razões apresentadas 

pelo Ministério Público, às fls. 3424/3444.

Às fls. 3481/3488, pela defesa do acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA 

foram apresentadas as Contrarrazões do Recurso de Apelação interposto 
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pelo Ministério Público.

Às fls. 3528/3554, pela defesa dos acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ 

QUIRINO foram apresentadas as Contrarrazões do Recurso de Apelação 

interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, RECEBO os Recursos de Apelação interpostos às fls. 

3415/3418 (GERALDO LAURO) e fls. 3421(NILSON TEIXEIRA).

I – QUANTO A SITUAÇÃO DOS RECURSOS INTERPOSTOS.

As partes opuseram recursos conforme tabela abaixo:

RECURSOS RECORRENTE RAZÕES FLS. TEMP. CONTRAR-RAZÕES FLS.

REC. DE APELAÇÃO (fls. 3356) JOSÉ QUIRINO INSTÂNCIA SUPERIOR SIM 

– FLS. 3392

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3356) JOEL QUIRINO INSTÂNCIA SUPERIOR SIM – FLS. 3392

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3415/3418) GERALDO LAURO INSTÂNCIA SUPERIOR SIM – FLS. 3125

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3421) NILSON TEIXEIRA INSTÂNCIA SUPERIOR SIM – FLS. 3423

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3357) MINISTÉRIO PÚBLICO FLS. 3424/3439. SIM – FLS. 3478

 NILSON TEIXEIRA (fls. 3481/3488).

JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO (fls. 3528/3554).

Pois bem. Em análise detida dos autos, verifico que todos os Recursos 

interpostos já foram objeto de análise de admissibilidade. Assim, 

DETERMINO:

INTIME-SE o nobre Advogado de defesa do acusado GERALDO LAURO, 

Dr. Alexandre Nery, para que apresente as contrarrazões do Recurso de 

Apelação interposto pelo Ministério Público, no prazo legal.

Após, cumpridas as determinações supra, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e respeito deste Juízo.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 600077 Nr: 40413-82.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALCIR PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN FEGURI - 

OAB:16.739/MT, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 “Vistos, etc.

Ante o teor das ocorrências relatadas acima, visando dar cumprimento ao 

ato deprecado, DESIGNO audiência para inquirição da testemunha SERGIO 

RICARDO, arrolada pela Defesa do réu José Alcir Paulino, para o dia 

07/04/2020, as 14h30min. Comunique-se ao juízo deprecante. Expeça-se o 

necessário para a realização do ato. Intimem-se. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 607389 Nr: 46957-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS XESMAN ANDRADE DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO DANIEL DE FAVARE 

BAPTISTA - OAB:4513

 “Vistos, etc. Tendo em vista a ausência injustificada da testemunha 

LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, para este ato, não obstante 

devidamente requisitada, visando dar cumprimento ao ato deprecado, 

REDESIGNO a presente audiência para o dia 07/04/2020, as 15h00min. 

REQUISITE-SE a testemunha ausente, EXPEDINDO-SE ofício ao Comando 

da PM/MT, fazendo constar expressamente a advertência da 

possibilidade, no caso de ausência injustificada, de condução coercitiva, 

imposição de multa pecuniária e pagamento das custas da diligência, sem 

prejuízo de responsabilização criminal. COMUNIQUE-SE ao juízo 

deprecante. EXPEÇA-SE o necessário para a realização do ato. 

CUMPRA-SE”.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1010514-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

D. R. F. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1010514-88.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: DEBORA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA, Endereço: Rua 

129, casa 13- Quadra 135- Bairro CPA IV- 1ª Etapa, Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 99910-3267, (65)99271-8686, (65)99363-2505 e (65)99214-2663. 

Requerido: MARCOS AURELIO DA SILVA, Endereço: Rua 129, nº 13, 

Quadra 135 - Bairro CPA 04, Etapa 1, Cuiabá/MT, Telefone: PREJ. VISTOS. 

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por DEBORA 

REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA nos termos do art. 18 da Lei nº 

11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Injúria e 

Ameaça) – B.O. 2020.69263, por parte do requerido MARCOS AURELIO 

DA SILVA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente 

para o deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do 

FONAVID: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 

11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base 

na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos 

autos”. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Suspensão da posse e/ou restrição do porte de 

armas de fogo, devendo ser comunicado ao órgão competente, inclusive 

para que se proceda o necessário para sua apreensão (art. 22, I, § 2º, da 

Lei nº 11.340/2006). Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 
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como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Importante 

esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de contato com a 

ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito de visitas do 

requerido aos filhos menores, se existirem. Contudo, deverá o requerido 

adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas 

não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, 

podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a 

busca e entrega dos filhos menores. INDEFIRO os pedidos de “prestação 

de alimentos provisionais” e “restrição ou suspensão do direito de visitas 

aos dependentes menores”, tendo em vista que não há informações de 

que as partes não possuem filhos menores em comum. Com relação ao 

pedido de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa 

oficial ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei nº 

11.340/2006), necessário se faz aguardar a realização do estudo 

psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em especial se 

adequa à situação fática apresentada nos autos. Após a juntada do 

referido estudo e diante das constatações realizadas, se verificará se 

cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas 

básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc. Recondução da ofendida e dos seus dependentes ao 

respectivo lar e domicílio, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da 

Lei nº 11.340/2006). INDEFIRO o pedido de “afastamento da ofendida do 

lar”, uma vez que incompatível com a medida acima deferida de 

recondução da ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio. 

Separação de corpos (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 

do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de 

urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do 

casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser 

proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. INDEFIRO o pedido de “restituição 

de bens”, eis que não existe, neste primeiro momento, a possibilidade de 

identificação da propriedade individual dos bens, até e porque os bens 

adquiridos durante a constância do casamento (sob o regime de 

comunhão parcial de bens) ou da união estável se comunicam a ambos os 

cônjuges, o que deverá ser objeto de ação própria, em que se garanta o 

direito a ampla defesa e contraditório. Proibição temporária ao agressor 

para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de 

propriedade comum do casal (art. 24, II, e seu parágrafo único, da Lei nº 

11.340/2006), devendo ser oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis 

de Cuiabá acerca da presente restrição. Em havendo bens em outras 

localidades, deverá a vítima informar nos autos para que os Cartórios 

respectivos possam ser oficiados. INDEFIRO o pedido de “prestação de 

caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos 

materiais”, tendo em vista que a vítima não indicou os danos materiais 

supostamente foram suportados, não realizando qualquer início de prova 

que pudesse embasar a obrigação de prestar garantia para o pagamento 

de uma eventual e posterior indenização, como consequência do ato ilícito 

perpetrado. No cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, de natureza não condenatória e satisfativa, 

visando apenas e tão somente a proteção da vítima, alertando-o de que no 

caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua 

prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais 

cabíveis. Assim, caso não haja acordo entre as partes na Audiência de 

Conciliação designada nesta oportunidade, as questões de cunho 

civil/familiar e criminal deverão ser discutidas por meio das ações 

competentes e não na presente medida protetiva. Assim, determino o 

devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível – Núcleo de Defesa da Mulher, situada no Edifício 

Top Tower – Térreo, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368 - 

Bosque da Saúde, Telefone: (65) 3613-8200, horário de atendimento das 

14h às 17h. (art. 28 da Lei 11.340/2006), inclusive para eventual 

ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de 

casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente 

(art. 18, inciso II, da Lei nº 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 28/04/2020 às 16h30min para a 

realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o requerido para que, no 

prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos termos do art. 306 do 

CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se tratar de 

procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a advertência de 

que o requerido deverá constituir advogado e, caso não possua 

condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública 

Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. Em 

não havendo resposta escrita por parte do requerido, a decisão será 

ratificada, MANTENDO-SE as medidas protetivas ora deferidas pelo prazo 

de 06 (seis) meses a contar da data de intimação do requerido, 

independentemente de nova intimação das partes. Ainda, INTIMEM-SE as 

partes, consignando que o requerido deverá cumprir integralmente a 

presente decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE a REQUERENTE 

(VÍTIMA/MULHER) para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

24/04/2020 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. INTIME-SE o 

REQUERIDO (AGRESSOR/HOMEM) para que compareça no dia 19/06/2020 

às 14h00min, para participar do Diálogo com Homens sobre a Cultura 

Machista e sobre o Ciclo da Violência na Visão Sistêmica, na Sala de 

Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, que a citação/intimação 

deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao 

disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. DETERMINO o encaminhamento 

da decisão inicial para a Patrulha Maria da Penha, para fins de 

acompanhamento das partes. Esclareço, desde já, que para cumprimento 

das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do 

previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a 

urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados sejam 

realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito. Intimadas às partes, e não havendo recurso desta 

decisão, certifique-se e conclusos. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE 

MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. 

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às 

providências. Cuiabá/MT, 09 de março de 2020. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1024397-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUDIO MOURA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY MACHADO XAVIER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1024397-39.2019.8.11.0041. Vistos. Considerando o 

acordo entabulado entre as partes – id. 28666113, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal, conforme despacho 

anterior. Na sequência, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 

2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 551235 Nr: 42066-56.2018.811.0042

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 587 de 828



 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAM. CONTRA MULHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABAJARA COSTA DE FRANÇA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:15415 MT, Olavio José da Silva - OAB:13991 MT, Sergio 

Caetano Cardoso - OAB:12138/O, SÉRVIO TÚLIO MIGUÉIS JACOB - 

OAB:6004

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do requerido 

para que informe endereço atualizado da parte, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 545346 Nr: 36548-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO SANTOS BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado ALUISIO 

SANTOS BEZERRA DA SILVA, brasileiro, nascido em 31/03/1987, filho de 

Francisco Bezerra da Silva e Maria Luiza dos Santos, das imputações 

descritas no art. 147 e art. 140, §2º, ambos do Código Penal, com 

fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Proceda-se a restituição ao acusado dos objetos apreendidos 

constante na contracapa dos autos, mediante certidão nos autos.Ciência 

ao Ministério Público.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, procedendo às 

baixas e anotações de costume, inclusive com baixa no relatório 

estatístico.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 09 de março de 

2020.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 550170 Nr: 41025-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FIGUEIREDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Souza Santana - 

OAB:23776/0

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

acusado EDUARDO FIGUIREDO DA CRUZ, brasileiro, nascido em 

02/10/1990, natural de Cuiabá/MT, filho de José Benedito da Cruz e Kátia 

Simone de Figueiredo, residente e domiciliado na Rua João Carlos Pereira 

Leite, nº 634, bairro Araes, nesta Capital, como incurso nas penas do 

delito previsto no art. 129, §9º, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, ambos do 

Código Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser 

aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do mesmo 

Códex. (...)..Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem 

consideradas, razão pela qual TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) 

meses de detenção, por entender justa a necessária a reprovação do 

crime.O regime de cumprimento de pena será o ABERTO, tendo em vista o 

disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.Outrossim, tendo em vista o 

caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a 

necessidade da implementação de Medidas com o fim de erradicar a 

violência contra a Mulher, a teor do disposto na Convenção de Belém do 

Pará e, sendo a substituição de pena uma medida socialmente 

recomendável ao caso concreto, com fundamento no artigo 44, §2º, do 

Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO À COMUNIDADE em entidade social sem fins lucrativos, a ser 

indicada pelo Juízo da Execução.DEIXO de fixar valor mínimo de danos, 

pelas razões já esposadas.CONDENO o réu ao pagamento das custas 

processuais, uma vez que ao constituir advogado demonstrou, a princípio, 

possuir condições financeiras suficientes para assumir este encargo.(...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 532557 Nr: 24297-35.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPF, JPF, LFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIANE MEZACASA DE SOUZA - 

OAB:19510, GONÇALO DE SOUZA SILVA - OAB:19148, Marli Dantas 

do Nascimento - OAB:20781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19148, Marli Dantas do Nascimento - OAB:20781

 Diante do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 487, incisos I e III, “a” do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para RECONHECER e DISSOLVER a união estável do casal 

JUCILENE PEDROSO FERREIRA e JUCELINO PEREIRA NUNES, ocorrida no 

período de fevereiro de 2006 a fevereiro de 2018, determinando a 

PARTILHA dos direitos e ações decorrentes do contrato particular de 

compra e venda do imóvel situado na Rua 09, s/n, quadra 08, lote 04, em 

Chapada dos Guimarães/MT e do veículo Ford/Fiesta Sedan, placa NPO 

7061, ano 2011/2012, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada uma das partes e CONCEDER A GUARDA COMPARTILHADA entre 

as partes do filho Leonardo Ferreira Nunes, estabelecendo a residência 

materna como sua e o direito de convivência do réu da forma descrita no 

corpo da presente sentença e FIXANDO A OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA do 

réu em favor do filho no equivalente a 55% do valor do salário mínimo 

vigente no país mais a pagamento de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias da criança. Por ter a autora decaído de parte 

mínima do pedido, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que com fundamento no artigo 85, §2º do CPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo, no 

entanto, tal condenação ficar suspensa nos termos do artigo 98, §3º do 

CPC, em razão dos benefícios da assistência judiciária a ela deferidos. 

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e ARQUIVEM-SE os autos.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se, 

intimem-se (via DJe) e cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 09 de 

março de 2020.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 565229 Nr: 8605-59.2019.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SQRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE BARROS IBARRA 

PAPA - OAB:26844/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302

 Processo n.º 8605-59.2019.811.0042 - Código: 565229

VISTOS.

Às fls. 260/263, a autora informa que deixará de levar a criança até a 

residência do réu para que ocorram as visitas determinadas nos autos, 

ratificando que não se opõe que ele busque o filho em sua casa a fim de 

exercer o seu direito de convivência com o filho.

Não houve nos autos determinação para que a autora ficasse 

responsável pela entrega e busca do filho para que o réu pudesse 

exercer o seu direito de visitas, cabendo a ele adotar as providências 

necessárias para o exercício de direito, não havendo descumprimento a 

ser analisado neste caso.

No mais, visando o regular andamento do feito, cumpra-se, integralmente a 

decisão de fls. 253/254, intimando as partes (via DJe), para, no prazo não 

superior a 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o laudo de fls. 256/259, 

sob pena de presunção de concordância e, em igual prazo, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Existindo pedido 

para produção de prova testemunhal, devem apresentar rol de 

testemunhas no mesmo ato.

Além disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, 

deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que 
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esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento.

Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 09 de março de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 472642 Nr: 12503-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VPMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

12503-51.2017.811.0042, Protocolo 472642, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 580886 Nr: 23225-76.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439-A

 Cód. 580886.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que fora revogada a prisão preventiva do 

requerido, mediante o monitoramento eletrônico, em 27/06/2019 – fls. 

93/94.

Ainda, ressai do Ofício de fl. 99, que o botão de alerta da vítima está sem 

comunicação com a central desde 02/07/2019.

Por ocasião da Ação Penal em apenso, a vítima informa que está residindo 

em outro Estado (cód. 521637 – fl. 51).

Ademais, verifico que já transcorreu longo lapso temporal sem a notícia de 

qualquer fato novo envolvendo as partes, conforme consulta ao Sistema 

Apolo, demonstrando, pois, a desnecessidade de manutenção da 

determinação de monitoramento eletrônico no presente caso concreto.

Diante de tais considerações, REVOGO o MONITORAMENTO ELETRÔNICO 

constante nos autos, inclusive em atenção à inviolabilidade da intimidade e 

privacidade do requerido, bem como em respeito ao direito constitucional 

de ir e vir do mesmo.

OFICIE-SE à Central de Monitoramento Eletrônico.

INTIME-SE a vítima, atentando-se ao seguinte endereço: endereço: RUA 

JOAQUIM NABUCO, Nº 88, BAIRRO CIDADE NOVA, PORTO UNIÃO/SC – 

CEP: 89.400-000, telefone: (42) 9106-9646. Para tanto, EXPEÇA-SE Carta 

Precatória ao Juízo Competente.

INTIME-SE o requerido, inclusive para que compareça na Central de 

Monitoramento Eletrônico para retirada de sua tornozeleira eletrônica.

 Com o cumprimento e o decurso do prazo recursal, restando entregue a 

prestação jurisdicional dos autos, certifique-se e ARQUIVEM-SE, com a 

adoção das formalidades de praxe.

INTIME-SE a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 449200 Nr: 26175-63.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANTRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA APARECIDA CRUZ 

NEVES TAVARES RACHID JAUDY - OAB:14349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RAPHAEL 

MIRANDA NUNES - OAB:21846-O/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em qu o executado requer a 

extinção/arquivamento da execução, ante o pagamento integral do débito 

executado nestes autos - fls. 199/200.

Instada a se manifestar, a exequente pugnou pela intimação do executado 

para pagamento dos alimentos que venceram no curso da execução, no 

valor de R$ 1.847,10 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e dez 

centavos), referentes aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO 

E DEZEMBRO DE 2019, além de um valor remanescente de R$89,00 

(oitenta e nove reais) do valor do mês anterior – fls. 201/206.

Desta forma, considerando o vencimento dos alimentos referentes aos 

meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 no 

curso da presente execução, necessário se faz que o executado seja 

novamente intimado para pagamento, nos termos do art. 528 do CPC.

INTIME-SE o executado, por meio de seu patrono – via DJE, para que 

efetue o pagamento do valor remanescente R$ 1.847,10 (mil oitocentos e 

quarenta e sete reais e dez centavos), no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de novo decreto de prisão civil.

Ainda, consigne-se que o executado deverá realizar o pagamento dos 

alimentos diretamente na conta da exequente, qual seja: agência nº 

3499-1, conta corrente: 22.635-1, Banco do Brasil, nos termos do acordo 

de fls. 82/83, inclusive os eventuais vencidos até a data de sua intimação, 

tendo em vista que, aparentemente, o executado só quita sua obrigação 

alimentar quando judicialmente intimado para tanto.

Com o transcurso do prazo supra, certifique-se e intime-se a parte 

exequente, por meio de seu patrono – via DJE, para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, que inclusive deverá informar se houve ou não 

o pagamento.

Após, colha-se o parecer ministerial e, conclusos.

No mais, proceda-se a alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

eletrônico (Apolo), no que se refere o nome da ação, posto que desde o 

desarquivamento da demanda, o feito se trata de Cumprimento de 

Sentença.

Intimem-se as partes, por meio de seus respectivos patronos – via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 521637 Nr: 13664-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Cód. 521637.

Vistos.

Defiro parcialmente o requerimento ministerial retro.

Para tanto, DESIGNO nova Audiência de Instrução para o dia 30/06/2020 

às 13h30min.

Intime-se o acusado, a ser cumprido no endereço dos autos, com os 

benefícios do art. 212, §2º, do CPC, uma vez que o mesmo não tem sido 

encontrado em sua residência durante o horário comercial.

Intime-se a testemunha ELDSON, atentando-se ao endereço atualizado à 

fl. 52/verso.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela Defesa – fl. 69.

No mais, EXPEÇA-SE Carta Precatória para o Juízo Competente, 

objetivando a inquirição da vítima em data e horário a ser designado pelo 

Juízo Deprecado, devendo a vítima ser intimada no seguinte endereço: 

RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 88, BAIRRO CIDADE NOVA, PORTO 

UNIÃO/SC – CEP: 89.400-000, telefone: (42) 9106-9646 – fl. 51.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de
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 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490254 Nr: 29680-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDIMO DIAS DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIDIMO DIAS DA SILVA NETO, Cpf: 

42995485153, Rg: 5956749, Filiação: Maria Jose da Silva e Agricola Dias 

da Silva, data de nascimento: 06/08/1968, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar administrativo, Telefone 99221-7158. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Cód. 490254. Vistos em Correição.Trata-se de Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de DIDIMO DIAS DA 

SILVA NETO pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 129, §9º 

(LESÃO CORPORAL), c/c art. 213 (ESTUPRO), c/c art. 14, inciso II, 

(TENTATIVA), c/c art. 147 (AMEAÇA), c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos 

do Código Penal, contra a vítima Carolina Oliveira Pinto.Os indícios de 

autoria e materialidade estão caracterizados pelos Boletins de 

Ocorrências nº 2017.21895 e n° 2016.402621, Termo de Declarações da 

Vítima, Termo de Representação Criminal e Laudo Pericial da 

Vítima.Destarte, estando à denúncia em ordem e não sendo caso para as 

hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, RECEBO a denúncia 

ofertada, na forma posta em Juízo, eis que presentes os indícios de 

autoria e materialidade e, com fundamento no art. 396 do Código de 

Processo Penal, determino a CITAÇÃO do acusado para, no prazo de 10 

(dez) dias, responder à acusação, por escrito, salientando no mandado 

que não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 

396-A, § 2.º, Código de Processo Penal).Com a resposta, havendo 

arguição de preliminares, dê-se vista ao Ministério Público. Não sendo 

apresentada resposta à acusação, desde já, nomeio a Defensoria Pública 

Criminal que atual perante essa Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher para patrocinar a defesa do 

acusado.Expeçam-se as Certidões de Antecedentes Criminais do 

Acusado, conforme recomendado pela da CNGC.Apense-se aos feitos 

existentes que envolvam as mesmas partes.CITE-SE. INTIMEM-SE. Ciência 

ao Ministério Público.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 07 de junho 

de 2019.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Cód. 

490254.Vistos.Compulsando os autos, verifico que o acusado não foi 

encontrado no endereço indicado na exordial, ainda, em buscas por meio 

do Sistema SIEL – T.R.E., não fora encontrado novo endereço, estando o 

réu, portanto, em lugar incerto e não sabido.Desta forma, determino a 

citação por EDITAL do acusado, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 

do CPP). EXPEÇA-SE Edital de Citação. Decorrido o prazo da publicação do 

Edital, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do seu 

eventual interesse na antecipação de provas.Na sequência, 

conclusos.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.JAMILSON 

HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de março de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 583776 Nr: 25876-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO SANTOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21968/O, VICTOR PINHEIRO DA SILVA - OAB:23458/O

 Cód. 583776.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que apesar do réu ter sido patrocinado 

durante todo o processo por advogados particulares, não consta dos 

autos nenhuma procuração em que o acusado tenha constituído patrono 

particular.

Nessa ordem de ideias, em que pese o teor da certidão retro (decurso do 

prazo sem apresentação de memoriais pela Defesa), INTIMEM-SE os 

causídicos Dr. MIGUEL ANGELO CARROCIA – OAB/MT: 21.968/O e Dr. 

VICTOR PINHEIRO DA SILVA – OAB/MT: 23.458/O – via DJE, para que 

manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, se continuam patrocinando o 

acusado nos presentes autos, oportunidade em que deverão, em sendo o 

caso, apresentar memoriais e procuração no prazo concedido.

Caso contrário, com o decurso do prazo supra, certifique-se e INTIME-SE 

pessoalmente o acusado para que regularize sua representação 

processual, constituindo advogado nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, ou para que declare sua eventual necessidade em ser patrocinado 

pela Defensoria Pública Criminal, o que deverá ser certificado pelo Oficial 

de Justiça que cumprir a diligência.

Nesse sentido:

 “(...). O réu tem direito de escolher advogado de sua confiança para atuar 

na causa, por isso o magistrado, na ausência de apresentação das 

alegações finais, deve intimar o réu da desídia, para, somente depois de 

escoado o prazo assinalado, nomear defensor dativo para prosseguir na 

defesa (...)” (TJ/RS, Apelação-Crime nº 70002686343, 8ª Câmara Criminal)

Com o cumprimento supra, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 490246 Nr: 29672-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIO MAGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado NADIO MAGELA 

DA SILVA, brasileiro, nascido em 06/07/1962, natural de Cuiabá/MT, filho 

de Geraldo Magela da Silva e Edite Neves da Silva, das imputações 

descritas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 155 do Código Penal, 

com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Conforme inteligência do art. 1.387 da CNGC-TJ/MT, deixo de 

determinar a intimação pessoal do acusado. Intime-se a Defesa – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, 

procedendo às baixas e anotações de costume, inclusive com baixa no 

relatório estatístico.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 09 de 

março de 2020.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 530328 Nr: 22091-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICEZA FERNANDES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/O, JOILTON JOSÉ LEITE - OAB:19278/MT

 Cód. 530328.
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 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial retro.

Desta forma, determino a intimação por EDITAL do acusado, com prazo de 

60 (sessenta) dias (art. 392, inciso IV, do CPP), acerca do teor da 

sentença de fls. 120/127.

EXPEÇA-SE Edital de intimação.

 Com o decurso do prazo de publicação e do prazo recursal, certifique-se 

e EXPEÇA-SE Guia de Execução Penal.

Após, ARQUIVE-SE o presente feito, com a adoção das formalidades de 

praxe.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 423615 Nr: 29349-17.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALITON FRANCISCO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB/MT 11.190 - OAB:MT0011190O

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu WALITON 

FRANCISCO SOUZA, [..] PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) meses e 07 

(sete) dias de detenção, para os crimes de constrangimento ilegal e 

ameaça, e, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 

além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, montante de 1/30 (um 

trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, para o crime 

de coação no curso do processo.O regime de cumprimento de pena será 

o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez 

que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 

4424 e Súmula 588 do STJ.No que concerne à reparação dos danos 

causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo 

em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução 

processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.Condeno o 

acusado ao pagamento das custas processuais.Ciência ao Ministério 

Público.INTIME-SE o acusado pessoalmente, bem como sua patrona via 

DJE.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da 

CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos 

culpados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 145955 Nr: 13220-44.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉSIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:16125-B

 VISTOS.

Diante o teor da certidão de fls. 209, intime-se a defesa via DJe para 

indicar endereço atualizado do mesmo no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 09 de março de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1058055-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DORILEO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA OAB - MT20711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UECIRLANDIO DE SOUZA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1058055-54.2019.8.11.0041. Vistos. DEFIRO a gratuidade 

da justiça, com fundamento nos arts. 98 e seguintes do CPC. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS proposto por A. B. de S. S.., 

neste ato representada por sua genitora Luciene Dorilêo Siqueira, em face 

Uecirlandio de Souza Oliveira, com fundamento no art. 528 do CPC, 

pretendendo a cobrança dos alimentos em atraso com relação aos meses 

de setembro a dezembro 2019 e janeiro a março de 2020, no valor total de 

R$ 2.477,30 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta 

centavos). Com efeito, DEFIRO o pedido da parte credora a teor do 

previsto no art. 528 do CPC, em especial em seu §7º que prevê que “o 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”. INTIME-SE 

pessoalmente o devedor para, em 03 (três) dias, pagar o débito dos 

alimentos em atraso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de prisão – art. 528, “caput” do CPC. No mandado de 

intimação deverá constar o previsto no §3º, do art. 528, do CPC, que “se o 

executado não pagar ou se a justificativa apresentada não foi aceita, o 

juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma no §1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses”. O valor 

deverá ser depositado pelo executado na conta bancária a ser indicada 

nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pela exequente. 

Consigno que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no art. 212, 

§2º, do CPC. Com a devolução do mandado de intimação do devedor, 

certifique-se e INTIME-SE a exequente, por meio de seu patrono – via DJE, 

para manifestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá informar 

inclusive se houve o pagamento. Após, conclusos. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Sentença

Sentença Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1003837-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZZA KARLA DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DIEGO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT17486/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1003837-42.2020.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por ANDREZZA KARLA DE OLIVEIRA 

VIEIRA, em desfavor de FERNANDO DIEGO DA SILVA, devidamente 

qualificados (B.O. nº 2020.27513), sendo que o respectivo pedido de 

providências protetivas fora deferido, nos termos da decisão de id. 

28646186, em 30/01/2020. Por sua vez, o requerido apresentou Resposta 

Escrita nos autos, pugnando pela sua absolvição sumária; pela revogação 

das medidas protetivas deferidas em seu desfavor; pela redução dos 

alimentos provisionais arbitrados para o valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) – id. 28882082. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se 

de MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por ANDREZZA KARLA DE 

OLIVEIRA VIEIRA, em desfavor de FERNANDO DIEGO DA SILVA, 

devidamente qualificados. Inicialmente, importante destacar que o presente 

feito não possui o escopo de comprovar cabalmente a existência ou não 

da violência doméstica em si, posto que para tanto, existe a demanda 
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autônoma, isto é, eventual ação penal ou cível (processo principal), 

mesmo porque, a natureza jurídica da presente ação é de cautelar 

satisfativa, posicionamento este adotado pelo e. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em consonância com o entendimento já consolidado no STJ. A 

propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 

A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. “O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014) Os 

autos de Medidas Protetivas objetivam primordialmente o acautelamento da 

vítima em situação de risco, em havendo indícios razoáveis da violência 

sofrida, consubstanciados nos pressupostos da probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora) – art. 300 do CPC. Nessa ordem de ideias, 

considerando a função acautelatória das medidas protetivas, que dispõe 

de providências protetivas até que a parte interessada adeque suas 

pretensões às ações ordinárias cabíveis (cível e criminal), torna-se 

incompatível a abertura de qualquer instrução no presente feito, não 

sendo o meio e nem o momento oportuno, portanto, para análise da 

eventual ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA do requerido, motivo pelo qual declaro o 

referido pedido PREJUDICADO. Por outro lado, o requerido sustenta sua 

impossibilidade de manter os alimentos provisionais no valor arbitrado, 

sobretudo em razão de estar atualmente desempregado, colacionando aos 

autos cópia de sua carteira de trabalho. Com efeito, tendo em vista que a 

decisão concessiva é proferida em sede de cognição sumária, havendo 

fato posterior que altere o convencimento deste Juízo, qual seja, o 

p r e s s u p o s t o  d a  p o s s i b i l i d a d e  d o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, é imperiosa a redução do 

valor dos alimentos provisionais anteriormente fixados. Desta forma, 

REDUZO os alimentos provisionais anteriormente arbitrados para o valor 

de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, mediante a variação 

deste, atualmente equivalente ao valor de R$ 261,25 (duzentos e sessenta 

e um reais e vinte e cinco centavos), consignando a sua vigência por mais 

três meses, já que restou expressamente consignado quando da decisão 

concessiva de id. 28646186, que o prazo de manutenção dos alimentos 

em questão seria de seis meses. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de 

realização de Audiência Preliminar, prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/06, 

em razão da ausência de manifestação da ofendida nesse sentido, o que 

seria imprescindível para a realização do referido ato, já que o mesmo visa 

a ‘retratação da representação criminal ofertada pela vítima’. Superada as 

referidas questões, não havendo nos autos fato suficiente que vulnere a 

decisão concessiva, necessário se faz a confirmação da liminar 

anteriormente deferida, mesmo porque não houve qualquer fato novo 

desde então que ensejasse a revogação da liminar concedida. Entretanto, 

há que ser ponderado o caráter cautelar das medidas protetivas deferidas 

e, portanto, sua eficácia temporal limitada, sob pena de se caracterizar 

constrangimento ilegal em desfavor do requerido. Ante o exposto, 

ACOLHO PARCIALMENTE a Resposta Escrita de id. 28882082, pelo que 

JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e CONFIRMO a liminar concedida, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, restando MANTIDAS as 

medidas protetivas anteriormente deferidas, por mais 06 (seis) meses, a 

contar da presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela 

sua revogação antes do referido prazo determinado, com exceção dos 

alimentos provisionais regulamentado nesta oportunidade, que restarão 

automaticamente revogados com o decurso do prazo de 03 (três) meses. 

Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) 

meses, as medidas protetivas restarão automaticamente revogadas. 

Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente. Sendo o réu pessoa 

pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, bem 

como deixo de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, 

conforme previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado. INTIME-SE pessoalmente a requerente. INTIME-SE o requerido, 

por meio de seu patrono – via DJE. Ciência ao Ministério Público. Com o 

transcurso do prazo determinado de manutenção das medidas protetivas, 

certifique-se e arquive-se, com a adoção das formalidades de praxe. P. I. 

CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1048378-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

C. B. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. P. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, por intermédio dos seus 

respectivos advogados, via DJE, acerca do inteiro teor da sentença 

proferida nos autos (ID 30034840): "(...) Posto isto, em consonância com 

os fundamentos retro expendidos. ® julgo procedente o pedido em apreço 

e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida, mantendo, destarte, 

as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir da data da presente sentença, salvo se a vítima, ora 

autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais 

necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo. Conste no expediente de intimação da sentença advertência de 

que, caso a vítima não compareça em juízo para pleitear a continuidade 

das medidas protetivas e comprovar a necessidade da continuação das 

mesmas, ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de 

urgência, concedidas, nesses autos, initio littis. ® Publique-se a presente 

sentença no Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no 

preceptivo do art. 205, § 3º, do CPC. ® Intimem-se as partes acerca desta 

sentença com os benefícios do art. 212 do CPC. ® Sendo negativa a 

intimação da vítima da presente sentença por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Decorrido o 

prazo de sem manifestação da vítima quanto à necessidade de 

manutenção das medidas protetivas; havendo medida de bloqueio de bens 

ou outras de natureza patrimonial e não existindo ação cível em curso 

nessa Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e 

oficie-se ao Cartório competente informando sobre a revogação da 

medida. Decorrido o prazo sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo medida 

protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando sobre a 

revogação da medida protetiva. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de 
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honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06[2], não 

necessitando, destarte, de advogado. Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite. Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo. P.R.I.C. Cuiabá, 09 de março de 2020. Jeverson Luiz 

Quintieri Juiz de Direito." CUIABÁ, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1038772-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. G. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. R. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida via DJE, por intermédio 

do seu advogado, acerca do inteiro teor da sentença proferida nos autos 

ID30007075: "(...) Dispositivo Posto isto, em consonância com os 

fundamentos retro expedidos e com o parecer ministerial, extingo o 

presente feito, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 485, inc. VIII, do 

CPC e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição 

de porte de arma, oficie-se informando acerca desta decisão. Havendo 

medida de bloqueio de bens ou outras de natureza patrimonial e não 

existindo ação cível em curso nessa Vara tratando de partilha de bens, 

certifique-se nos autos e oficie-se ao Cartório competente informando 

sobre a revogação da medida. Após o trânsito em julgado, procedidas às 

baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo. P.R.I.C. Cuiabá, 

9 de março de 2020. Assinado Eletronicamente Jeverson Luiz Quintieri 

Juiz de Direito. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1014723-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. L. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. G. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida via DJE, por intermédio 

do seu patrono, acerca do inteiro teor da sentença ID 30093969: " (...) 

Decido. Em que pese o alegado pelo Ministério Público, entendo que deve 

ser considerada tanto a vontade da parte que intentou o procedimento 

cautelar, quanto o objeto pela qual a mesma se destina, o que significa 

dizer que havendo pedido expresso da parte em extinguir o feito, 

presume-se que o motivo que a levou ajuíza-lo não mais perdura, razão 

pela qual o processo deve ser extinto, independente de intimação da 

Defensoria Pública. Ressalta-se que embora a vítima tenha solicitado a 

concessão das medidas protetivas, manifestou posteriormente a sua 

vontade de desistir do referido processo. Posto isso, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

a desistência formulada pela parte Requerente e, por consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem custas processuais. 

Notifique-se o Ministério Público Estadual. Com o trânsito em julgado da 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito." CUIABÁ, 10 de março de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1009500-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

D. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CARVALHO RIBEIRO OAB - MT25753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. D. C. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes via DJE, por intermédio dos 

seus respectivos advogados, acerca do inteiro teor da sentença ID 

30053332: " (...) Decido. Deve ser considerada tanto a vontade da parte 

que intentou o procedimento cautelar, quanto o objeto pela qual a mesma 

se destina, o que significa dizer que havendo pedido expresso da parte 

em extinguir o feito, presume-se que o motivo que a levou ajuíza-lo não 

mais perdura, razão pela qual o processo deve ser extinto. No caso dos 

autos, embora a vítima tenha solicitado a concessão das medidas 

protetivas, manifestou posteriormente a sua vontade de desistir do 

referido processo. Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 

200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada 

pela parte Requerente e, por consequência, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, 

sem julgamento do mérito. Sem custas processuais. Intimem-se as partes 

através de seus advogados. Notifique-se o Ministério Público Estadual. 

Com o trânsito em julgado da presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de 

Direito." CUIABÁ, 10 de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1021203-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. D. O. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. S. (PARTE RE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora via DJE, por intermédio do 
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seu advogado, acerca do inteiro teor da sentença proferida nos autos ID 

30096700: "(...) Decido. Homologo por sentença o acordo firmado pelas 

partes (id n. 21097777) para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

Por consequência, revogo as medidas protetivas pleiteadas pela 

Requerente. Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais. Cada parte arcará com os honorários de seu 

patrono. Intime-se a Requerente através de seu advogado. Intime-se o 

Requerido pessoalmente. Notifique-se o Ministério Público Estadual. Com o 

trânsito em julgado da presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito." 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1027951-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. F. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. M. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida via DJE, por intermédio 

do seu respectivo advogado, acerca do inteiro teor da sentença proferida 

nos autos ID 30101741: " (...) Relatado o necessário. Decido. Homologo 

por sentença o acordo firmado pelas partes (id n. 22729042) para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Por consequência, revogo as 

medidas protetivas pleiteadas pela Requerente. Diante do exposto, tendo a 

conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b’’ do Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Cada 

parte arcará com os honorários de seu patrono. Intimem-se as partes 

através de seus advogados. Notifique-se o Ministério Público Estadual. 

Com o trânsito em julgado da presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de 

Direito." CUIABÁ, 10 de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1019544-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

S. K. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora via DJE, por intermédio do 

seu advogado, acerca do inteiro teor da sentença proferida nos autos ID 

30102268: "(...) Decido. Deve ser considerada tanto a vontade da parte 

que intentou o procedimento cautelar, quanto o objeto pela qual a mesma 

se destina, o que significa dizer que havendo pedido expresso da parte 

em extinguir o feito, presume-se que o motivo que a levou ajuíza-lo não 

mais perdura, razão pela qual o processo deve ser extinto. Posto isso, 

nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Requerente e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. 

Sem custas processuais e sem honorários. Notifique-se o Ministério 

Público Estadual. Com o trânsito em julgado da presente, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Tatiane Colombo 

Juíza de Direito." CUIABÁ, 10 de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012841-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

K. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte requerida via DJE, por intermédio 

do seu advogado, via DJE, acerca do inteiro teor da sentença proferida 

nos autos ID 30000925: "(...) Posto isto, em consonância com os 

fundamentos retro expendidos. ® julgo procedente o pedido em apreço e, 

por corolário, confirmo a decisão liminar proferida, mantendo, destarte, as 

medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir da data da presente sentença, salvo se a vítima, ora 

autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais 

necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo. Conste no expediente de intimação da sentença advertência de 

que, caso a vítima não compareça em juízo para pleitear a continuidade 

das medidas protetivas e comprovar a necessidade da continuação das 

mesmas, ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de 

urgência, concedidas, nesses autos, initio littis. ® Publique-se a presente 

sentença no Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no 

preceptivo do art. 205, § 3º, do CPC. ® Intime-se a vítima acerca desta 

sentença com os benefícios do art. 212 do CPC. ® Sendo negativa a 

intimação da vítima da presente sentença por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Decorrido o 

prazo de sem manifestação da vítima quanto à necessidade de 

manutenção das medidas protetivas; havendo medida de bloqueio de bens 

ou outras de natureza patrimonial e não existindo ação cível em curso 

nessa Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e 

oficie-se ao Cartório competente informando sobre a revogação da 

medida. Decorrido o prazo sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo medida 

protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando sobre a 

revogação da medida protetiva. Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de 

assistência judiciária[2]. Deixo de condenar o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06[3], não 

necessitando, destarte, de advogado. Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite. Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo. P.R.I.C. Cuiabá, 9 de março de 2020. Assinado 
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Eletronicamente Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito." CUIABÁ, 10 de 

março de 2020. CAUCIA SOUZA ANTUNES FRITZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 501898 Nr: 40930-58.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDSA, JMDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante das ausências supracitadas, resta prejudicada a presente 

audiência, pelo que a suspendo.

Defiro o requerimento formulado pela Defensora Publica que assiste a 

Requerida. Com as manifestações, venham os autos conclusos.

Por fim, diante das informações de trazidas pela parte autora e da 

ausência da genitora do menor para esta solenidade, autorizo que o 

Requerente realize o exame de DNA entre ele e o menor João Miguel da 

Silva Araújo no prazo de 60 dias às suas expensas, servido esta decisão 

como supressão de autorização da mãe do infante.

Importante ressaltar que esta supressão tem como base o melhor 

interesse do menor, já que é direito dele e dever do estado garantir o 

reconhecimento da paternidade e, neste caso, diante da dúvida, não resta 

outra saída senão a realização da contraprova do exame de DNA.

Decorrido o prazo de 60 dias e não realizado o exame, venham os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 552111 Nr: 42852-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519/O

 Vistos etc.

Defiro apenas os pedidos de penhora on line, renajud e o pedido da alínea 

“d” de fl. 41, formulado pela exequente às fls. 40/42 e, por corolário, 

proceda-se a efetivação de penhora on-line de ativo-financeiro do 

executado via Bacenjud, bem como a busca de veículo, passível de 

penhora, em nome do executado, junto ao Sistema Renajud.

Proceda-se a inclusão do número do CPF do executado junto ao órgão de 

proteção ao crédito.

Quanto aos pedidos das alíneas “a”, “b”, “c” e “g”, de fls. 40/42, diga o 

executado no prazo de 10 dias.

Indefiro o pedido da alínea “f” de fl. 42, haja vista que tal ato pode ser 

realizado pela exequente diretamente nos Registros de Imóveis 

mencionados, não dependendo, portanto, da intervenção desde juízo para 

tanto.

 Postergo a análise do pedido da alínea “e” para após os resultados do 

bacenjud e renajud.

Permaneçam os autos conclusos para efetivação do determinado nos 

parágrafos acima.

 Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 574113 Nr: 16937-15.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANDIR BENEDITO DA SILVA, Cpf: 

22990925104, Rg: 0392262-6, Filiação: Catarina da Silva e Dircio Gomes 

da Silva, data de nascimento: 03/01/1961, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, casado(a), aposentado, Telefone 3665 4354. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.Recebo a denúncia ofertada em face de JANDIR 

BENEDITO DA SILVA, pois presentes os indícios suficientes da autoria, 

prova da materialidade e inexistência das circunstâncias do artigo 395, 

Código de Processo Penal.Cite-se o acusado para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 396 “caput”).Conste no 

mandado que o Oficial de Justiça advirta o réu, por ocasião da citação, 

que o mesmo deve apresentar a sua defesa via advogado, e que se não 

tiver condições poderá ser nomeado Defensor Público, devendo constar 

tal informação na respectiva certidão. Caso o réu manifeste pela 

nomeação, ou não apresente a sua defesa no prazo legal, nomeio desde 

já um dos membros da Defensoria Pública para que apresente a resposta 

à acusação, devendo o processo ser encaminhado ao referido órgão para 

este fim.Apresentada a defesa escrita com arguição de preliminar, 

abra-se vistas dos autos ao Ministér io Públ ico para 

manifestação.Determino que a secretaria junte aos autos os antecedentes 

criminais do Réu constantes junto ao SIAP e sistema Apolo, caso não 

possua, certifique-se nos autos.Defiro as diligências requeridas na 

denúncia pelo Ministério Público.Comunique-se o recebimento da denúncia 

ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e à 2ª Vara Criminal desta Comarca.Dê ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 06 de março de 2020

Lidiane Memória Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 587925 Nr: 29585-27.2019.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDSO, SCDOA, LFDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO NUCLEO DE DEFESA DA MULHER - OAB:DEF. DA MULHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que não consta o número do CPF do executado nos autos, 

sendo este imprescindível para cumprimento da decisão retro, intime-se a 

exequente, por meio da Defensoria Pública, para que indique o número do 

CPF do executado no prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e volvam-me conclusos.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 166298 Nr: 13605-55.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, MCDS, MCS, MECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que já houve a suspensão do curso processual deste feito 

pelo prazo de 01 (um) ano, conforme se infere da decisão de fl.145 e da 

petição de fl. 147, defiro o pedido de fl. 159 e, por corolário, desapense os 

presentes autos e, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquive-se o feito, conforme determina o §1º, do artigo 921, do CPC.

Agende-se no Sistema Apolo a contagem de prazo de 01 (um) ano, 

contados a partir do arquivamento, ex vi do disposto no art. 921, ª 2º, do 

CPC.

Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, certifique-se e 

volva-me conclusos para deliberação, nos termos do disposto no § 5º, do 

art. 921, do CPC.

Indefiro o pedido da alínea “a” de fl. 158, haja vista que o autor Marcos 

Correia dos Santos já era maior de idade quanto ingressou com a presente 

ação, tanto é, que assinou o termo de declaração de hipossuficiência à fl. 

19, não havendo, portanto, que se falar em vício na representação 

processual, sobretudo, porque o mesmo se encontra patrocinado pela 

Defensoria Pública Estadual, motivo pelo qual não exige procuração do 

mesmo, ex vi do disposto no art. 128, XI, da Lei Complementar 80/94.

 Indefiro, por ora, os demais pedidos de fl. 158, haja vista que a exequente 

requereu o arquivamento provisório do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410894 Nr: 15606-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, por meio de seu 

patrono, via DJE, para, se manifestar quanto a petição de fls. 375/378.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532350 Nr: 24107-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFSV, KGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16191-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, por meio de seu 

patrono, via DJE, para, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento ao feito, 

no sentido de indicar outros bens da parte executada passíveis de 

penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 483150 Nr: 22911-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SOUZA 

LIMA - OAB:20581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEDO FERREIRA - OAB:21445/O

 Vistos etc.

Considerando que a requerendo manifestou às fls. 104, por meio de sua 

causídica, requerendo a não homologação do acordo outrora realizado 

entre as partes em audiência de conciliação no dia 11/10/2019, sobretudo, 

porque se encontrava desacompanhada de advogada no dia do ato, bem 

como requereu a designação de nova audiência de conciliação, designo o 

dia 23 de março de 2020 às 14h20min para audiência de tentativa de 

conciliação entre as partes, em observância ao disposto no art. 694 , do 

CPC.

Intime-se o requerido, por meio de seu advogado, via DJE, para que tome 

ciência da decisão e se faça presente no dia da audiência designada.

Intime-se a autora, pessoalmente, haja vista que a mesma se encontra 

patrocinada pela Defensoria Pública, para que tome ciência da decisão e 

se faça presente no dia da audiência designada.

Intime-se a Defensoria Pública para que tome ciência da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449946 Nr: 26956-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN HELLMO DE ARRUDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANKLIN HELLMO DE ARRUDA COSTA, 

Cpf: 00179858114, Rg: 13612379, Filiação: Benedita Camargo de Arruda e 

Ivan da Costa, data de nascimento: 19/07/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), vigilante / ajudante de obra, Telefone 3627-4147. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, julgo parcialmente procedente o pedido confeccionado na 

peça inaugural pela acusação e, por corolário, condeno o réu Franklin 

Hellmo de Arruda Costa, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de 

Cuiabá/MT, portador do RG nº 1361237-9 SSP/MT, e do CPF nº 

001.798.581-14, nascido em 19/07/1981, com 35 anos de idade na época 

dos fatos, filho de Ivan da Costa e Benedita Camargo de Arruda, residente 

na Rua H-4, quadra 94, nº 28, Bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, como 

incurso nas sanções do artigo 147, do CP, cuja pena, in abstrato é de 

detenção, de um a seis meses, ou multa.Cálculo da penaCrime: 

ameaçaPena: detenção, de um a seis meses, ou multa.Seguindo fielmente 

os passos estatuídos pelo art. 68 de nosso estatuto repressivo, passo ao 

cálculo da pena a ser imposta, observando-se as circunstâncias judiciais 

do art. 59 do CP; as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) e as 

causas de diminuição ou aumento de pena.Análise das circunstâncias 

judiciaisNos termos do art. 68de nosso estatuto repressivo passo a 

analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo códex 

com vistas à fixação da pena base.Da culpabilidadeNo tocante ao exame 

da culpabilidade, prefacialmente é cogente desenredar que, na verdade, 

não se trata de exame da culpabilidade propriamente dita, mas, antes, de 

exame do grau de culpabilidadedo condenado, haja vista ser insofismável 

a presença in casu dos elementos componentes da culpabilidade, tendo 

em linha de estima que, caso não estivessem presentes tais elementos, 

seguramente, o réu teria sido isento de pena e absolvido. No vertente 

caso, o conjunto probatório coligido no bojo dos autos não demonstra 

nada que mereça destaque além do descrito no tipo penal, impondo-se, 

portanto, um baixo grau de reprovação sobre a conduta do réu.Dos 

antecedentesOs antecedentes “... são dados atinentes à vida pregressa 

do réu na seara criminal”. Para Rogério Greco, os antecedentes “dizem 

respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de 

reincidência”.Consoante estatui a Súmula 444 do STJ , inquéritos policiais 

e ação penal em curso não servem para aumento de pena, de modo que 

somente as condenações com trânsito em julgado, que não sirvam para 

caracterização da reincidência, podem ser levadas em conta para fins de 

maus antecedentes. No vertente caso, o réu é primário. Da conduta 

socialA conduta social “... É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, 

perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de 
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amizades e vizinhança etc.”.No vertente caso, no tocante à conduta social 

do condenado verifico que não há nos autos elementos capazes de 

deslindar sua conduta social.Da personalidade do agenteA personalidade 

do agente “... É o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, 

pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações 

penais”.Oportuno destacar que o STJ, segundo informativo nº 0506, por 

sua quinta turma, firmou entendimento de que “Havendo registros criminais 

já considerados na primeira e na segunda fase da fixação da pena (maus 

antecedentes e reincidência), essas mesmas condenações não podem 

ser valoradas para concluir que o agente possui personalidade voltada à 

criminalidade”, sob pena de ferir o princípio ne bis in idem.No vertente 

caso, quanto à personalidade do agente, o conjunto probatório coligido no 

bojo dos autos não nos fornece elementos suficientes para uma cabal 

avaliação da índole do condenado. Não há, portanto, elementos concretos 

aptos a demonstrar que a personalidade do condenado seja deturpada, 

desviada e/ou voltada à prática de delitos. Dos motivos do crimeOs 

motivos do crime “... são os fatores psíquicos que levam a pessoa a 

praticar o crime ou a contravenção penal”.Essa circunstância judicial para 

ter cabimento não pode caracterizar elementar do tipo penal, elemento 

subjetivo do tipo (dolo ou culpa), qualificadora, causa de aumento ou de 

diminuição de pena, atenuante ou agravante . No vertente caso, a vítima 

declarou que o réu lhe ameaça dizendo “que se ela não for dele não será 

de mais ninguém” (CD – fl. 111 – nos minutos 05min17s/09min19s), o que 

nos faz ilacionar que o fator psíquico que o levou a cometer o delito foi o 

fato de se sentir dono da vítima (sentimento de posse). Note-se que essa 

circunstância judicial deverá ser levada em consideração para elevação 

da pena do réu, nos termos do disposto no parágrafo anterior. Das 

circunstâncias do crimeAs circunstâncias do crime “... São os dados 

acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram 

sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos 

empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que 

ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido 

etc”.No caso em apreço verifico como circunstância merecedora de 

registro apenas o relacionamento conflituoso existente entre o agente e a 

vítima, os quais namoram pelo período de quatro meses e tiveram um 

filho.Das consequências do crimeAs consequências do crime “... 

Envolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em 

desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade”.Note-se que o 

medo provocado na vítima é consequência natural do crime e, portanto, 

não pode servir como fator de aumento da pena, “... ao contrário do 

trauma certamente causado em seus filhos menores quando o crime é por 

eles presenciado...”. Grifei.No caso em comento, as ameaças e os 

dissabores experimentados pela vítima não deixam de ser uma 

consequência natural dos ilícitos praticados no âmbito doméstico e familiar, 

não transcendendo, portanto, ao resultado típico. Do comportamento da 

vítimaO comportamento da vítima “... É a atitude da vítima que tem o condão 

de provocar ou facilitar a prática do crime... Fácil concluir, portanto, que se 

trata de circunstância judicial neutra ou então favorável ao réu, mas que 

nunca pode ser utilizada para prejudicá-lo...”.No vertente caso, não 

verifico nada que mereça destaque. Da dosagem da pena privativa de 

liberdadeAferidas as circunstâncias judiciais passo à dosagem da pena 

na forma do art. 68 do CP, conforme subsegue:Consideradas e 

verificadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos 

termos do art. 68 do CP, estabeleço a pena base em: 02 (dois) meses de 

detenção.Considerando a presença da agravante prevista no art. 61, II, 

“f”, do CP, aumento a pena em 15 (quinze) dias, passando a pena para: 02 

(dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.Não verifiquei, no vertente 

caso, a presença de qualquer atenuante, motivo pelo qual mantenho a 

pena em: 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.Não verifiquei, 

no vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de 

diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 02 (dois) meses e 

15 (quinze) dias de detenção. Da detraçãoConsiderando que o condenado 

foi preso em flagrante delito no dia 13/09/2016 e posto em liberdade no dia 

12/11/2016 (autos código 448966), faz-se necessário realizarmos a 

detração de 61 dias (02 meses e 01 dia). Realizada a detração, teremos a 

pena de 14 dias de detenção.Do regime de cumprimento de 

penaLevando-se se em conta a pena que deverá o condenado cumprir, 

estabeleço para cumprimento desta pena o regime aberto, conforme 

disposto na alínea “c”, do § 2º, do art. 33 , do CP. A pena deverá ser 

cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado (CP, art. 33, 

§ 1º, “c”).Da Substituição da Pena e do SursisSendo o crime praticado 

mediante violência torna-se incabível in casu a substituição prevista no art. 

44do CP, por força do que estabelece o incs. I do referido artigo.Não 

preenchendo o condenado os requisitos dispostos no inciso II do art. 77, 

também não faz jus ao benefício do art. 77do CP.Tratando-se, in casu, de 

réu solto, deixo de observar a Súmula n. 716 do STF , assim como as 

disposições da Resolução n. 113/2010 do CNJ .Após o trânsito em julgado 

da sentença para o MP, volvam-me conclusos para análise da prescrição 

com base na pena em concreto, conforme preconizado pelo § 1º do art. 

110 do CP . Após o trânsito em julgado da sentença para ambas as 

partes:•comunique-se o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o Cartório 

Distribuidor e o Instituto Nacional de Identificação, acerca desta 

condenação;•expeça-se guia de execução penal, a qual deverá se fazer 

acompanhar das peças e requisitos talhados nos arts. 1º, incs. I a XIII e 

2º, § 3º, da Resolução n. 113 do CNJ. Após, encaminhe-se ao Juízo 

responsável pela execução penal. Observe o Cartório que, conforme 

estatui o § 1º do art. 2º da Resolução n. 113/2010 do CNJ , caso esteja o 

réu preso, a guia de recolhimento definitiva deverá ser expedida ao juízo 

competente no prazo máximo de 5 dias, contados da data do trânsito em 

julgado da sentença.Custas na forma da lei.P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Lidiane Memória Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530352 Nr: 22115-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY FELLYPE DE ARAUJO CRISPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONNY FELLYPE DE ARAUJO CRISPIM, 

Rg: 26260131, Filiação: Jenicelia Pinto de Araujo e Manoel Crispim de 

Sousa, data de nascimento: 15/09/1999, brasileiro(a), natural de Jaru-RO, 

convivente, garçom. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.I.Não se verificando in casu qualquer das hipóteses 

previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo MP.II.Cite-se 

o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias, ex vi 

do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no prazo legal, ou 

se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe nomeio 

defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos Criminais que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu.IV.Apresentada a resposta do réu, 

se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do 

CPP.V.Defiro as diligências requeridas pelo MP.VI.Nos termos do disposto 

no art. 1.373, II da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações 

sobre os antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições:?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca;?ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso;VII.Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo.VIII.Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de 

dados.IX.Intimem-se.X.Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Lidiane Memória Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 480107 Nr: 19909-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADRA, PRDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANE PAREJA - OAB:4249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3.301

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida do inteiro 

teor da Sentença, que em partes transcrevo: "(...)Dispositivo Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, ante a satisfação 

da obrigação alimentícia, extingo a presente execução, ex vi do teor 

talhado no preceptivo do art. 924, inc. II, do CPC. Expeça-se o alvará de 

levantamento em favor da exequente para levantamento do montante 

existente em conta única vinculada a estes autos. Após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o feito. 

Sem custas. P.R.I.C."

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 591600 Nr: 32909-25.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVANIA APARECIDA DUARTE 

GONÇALVES FRANCISCHINI, Cpf: 99475847120, Rg: 13310569, Filiação: 

Florinda Martinha Duarte Gonçalves e Hevaldo Gonçalves, data de 

nascimento: 11/07/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

atendene de lanchonete/diarista, Telefone 92025389. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A VÍTIMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE 

PROVISÓRIA AO ACUSADO.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, ausentes os requisitos da prisão 

preventiva, concedo liberdade provisoria à conduzida MARCO ANTONIO 

DE OLIVEIRA FRANCISCHINI, com qualificação nos autos, faço isso com 

fulcro no artigo 310, III, do CP. Expeça-se alvará de soltura, se por al não 

estiver preso. SERVE A CÓPIA COMO ALVARÁ DE SOLTURA. O indiciado 

deverá manter-se afastado da casa onde a vítima reside com seus filhos. 

Deverá manter distância mínima 500 m da vítima e seus filhos. O acusado 

usará tornozeleira eletrônica, pelo período de 06 (seis) meses.No mais, 

aguarde-se a vinda dos autos principais, abrindo-se, oportunamente, vista 

ao Ministério Público. Saem os presentes devidamente intimados. Não 

havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório do Juízo da 10ª Vara Criminal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Lidiane Memória Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461667 Nr: 1523-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER WILLIAN SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAGNER WILLIAN SOUZA, Cpf: 

70312915187, Rg: 13119168, Filiação: Silvania de Oliveira Souza e Gerson 

Mendes de Souza, data de nascimento: 02/10/1982, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), músico, Telefone 3661-9240/9313-8643. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.I.Não se verificando in casu qualquer das hipóteses 

previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo MP.II.Cite-se 

o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias, ex vi 

do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no prazo legal, ou 

se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe nomeio 

defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos Criminais que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu.IV.Apresentada a resposta do réu, 

se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do 

CPP.V.Defiro as diligências requeridas pelo MP.VI.Nos termos do disposto 

no art. 1.373, II da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações 

sobre os antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições:?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca;?ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso;VII.Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo.VIII.Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de 

dados.IX.Intimem-se.X.Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Lidiane Memória Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 415438 Nr: 20493-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência das oitivas das testemunhas Fabiano Lino Moraes 

Macedo, Marcelo Dal Seco e Elben Arruda Camargo, conforme requerido 

pela defesa. Passo à oitiva da vítima da testemunha Sebastião Rodrigues 

de Arruda e o interrogatório do acusado e inexistindo outras diligências 

(art. 403 do Código Processo Penal), dou por encerrada a fase instrutória 

nos presentes autos.

Ao Ministério Público, posteriormente à Defesa, nesta ordem, para que, no 

prazo legal, apresentem suas alegações finais em forma de memorias.

Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude
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Edital

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 119701 Nr: 4595-06.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: W. B. do N.

CITANDO(A) E INTIMANDO(A): WELITON BATISTA DO NASCIMENTO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/10/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para apresentar resposta, sob. pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. Vem á presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO AGRESSOR E 

PEDIDOS LIMINARES, a favor da infante N. S. L. dos S, em desfavor do Sr. 

Weliton Batista do Nascimento. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 

158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os 

meios para citação pessoal do requerido, sendo adequada a citação por 

edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as 

provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 

e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 4 de março de 2020.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118845 Nr: 3962-92.2019.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LGSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSM, MCSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19.133

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO:

Homologo o pedido de desistência da oitiva das testemunhas Michele 

Couto, Astrogilda Dominga, Suely das Dores formulado pelo advogado dos 

requeridos.

Homologo o pedido de desistência da oitiva das testemunhas Eva e 

Evanise da Silva Pinto formulado pelo Ministério Público.

Declaro encerrada a instrução processual. Dê-se vistas ao Ministério 

Público e ao Advogado dos Requeridos para que apresentem alegações 

finais escritas.

Após, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119638 Nr: 4544-92.2019.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SCF, MHFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acomerques Antonio da Silva - 

OAB:24752/O, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 e) Publique-se para os advogados Sebastião Carlos Araújo Prado 

OAB/MT 10.001 e Acomerques Antonio da Silva OAB 24752/O.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121403 Nr: 613-47.2020.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMSI, JHSBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORREIA 

MORAIS - OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 613-47.2020.811.0063, Protocolo 121403, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121498 Nr: 708-77.2020.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AZ, DLZN, LLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDEDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13.822/MT, MARIANA ARRUDA - OAB:24.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

708-77.2020.811.0063, Protocolo 121498, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121499 Nr: 709-62.2020.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THSN, LSN, RAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13.822/MT, KELBILA MAYARA BORGES DOS 

SANTOS - OAB:25277/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 709-62.2020.811.0063, Protocolo 121499, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118287 Nr: 3519-44.2019.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Marcos Gomes Rosa - 

OAB:27228/O

 1) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 02/04/2020 às 

15:30 horas;

2) Intime-se a guardiã/testemunha, Sra. Ivonete dos Santos Souza, 

arrolada pelo Ministério Público às fls. 14, alertando-a de que deverá 

comparecer acompanhada da criança Enzo;

3) Intime-se a genitora Ana Paula Santos Souza, no endereço indicado às 

fls. 69;

4) Publique-se para ciência do advogado João Marcos Gomes Rosa, 

OAB/MT 27228/O, devendo cumprir com o disposto no art. 455, do CPC, 

em relação as testemunhas arroladas às fls. 51;

5) Notifique-se o Ministério Público.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 117779 Nr: 3118-45.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. F. dos S.

CITANDO(A): MARIO FRANCISCO DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/07/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 
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resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR E PEDIDOS LIMINARES, a favor da infante 

E. F. C. S, em desfavor da Sr. Mario Francisco dos Santos. DESPACHO: 

"... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 

13.509/17), entendo esgotados os meios para citação pessoal do 

requerido, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) 

dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 4 de março de 2020.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011755-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA DA CONCEICAO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011755-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA LAURA DA 

CONCEICAO E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEITOR CORREA 

DA ROCHA POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 9 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011765-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011765-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS VIEGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011776-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011776-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDESIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVAN 

EURIPEDES DA SILVA POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011792-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO MODESTO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1011792-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELINO 

MODESTO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAELA SOARES DE SOUSA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011795-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSANE MOURA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1011795-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSANE MOURA 

BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZONILDES PIO DA SILVA, 

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS, AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011808-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1011808-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIOMIRO 

ALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011836-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDA LOPES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011836-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERENILDA LOPES 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011839-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ARRUDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011839-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON DE 

ARRUDA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011852-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELY MARTINS DO BONDESPACHO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011852-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELY MARTINS 

DO BONDESPACHO PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011872-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE REGINA DE PINHO MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011872-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLE 

REGINA DE PINHO MALHEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAIR 

DEMETRIO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011880-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO FRANCO PROFESSOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011880-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODINEI ALVES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR LIMA DE ARRUDA 

POLO PASSIVO: SEVERINO FRANCO PROFESSOR FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017670-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA MARIA PORTIOLI DA SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013506-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DUARTE DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1013506-79.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003220-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006723-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 15:40 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012089-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1012089-91.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003559-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA PEREIRA MENEZES DA SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010936-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1010936-23.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A , para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011897-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANAVIO PEREIRA CAIXETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE NERY E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011897-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANAVIO 

PEREIRA CAIXETA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

CALVO POLO PASSIVO: ANDRADE NERY E CIA LTDA - EPP FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011490-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SIQUEIRA STROMIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO LAZARINI - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1011490-55.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ERICK 

VINICIUS CORREA DA COSTA - MT24577-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

21/11/2019 Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 1 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011490-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SIQUEIRA STROMIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO LAZARINI - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011908-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011908-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

ARRUDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011918-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011918-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA BENEDITA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011920-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DLAYNI ARAUJO SILVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1011920-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DLAYNI ARAUJO 

SILVA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO VICTOR 

ARRAIS MALHEIROS NEVES, TAIRAN SCHUMACHER POLO PASSIVO: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004143-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE MELLO VIDOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO IV OAB - MT26991/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRACAO DE CURSOS A DISTANCIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014622-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014622-23.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - MT0021410A , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/12/2019 Hora: 10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 603 de 828



Processo Número: 1014622-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

1014622-23.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DANIELLE 

BRAGA MONTEIRO - RJ146081-A , para querendo, apresentar, no prazo 

de 10 dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011931-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILSON BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011931-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE JAILSON 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA FRIZZO MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011933-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011933-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCOS DE OLIVIERA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011294-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CHAGAS PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011294-85.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

ISAIAS ALVES DE SOUZA - MT15768-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

21/11/2019 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 9 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010277-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

K. AMORIM DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

KATIANE AMORIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA OAB - MT20311-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1010277-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA LIGIA 

TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - MT20311-O Advogado do(a) 

EXEQUENTE: ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - MT20311-O 

para que se manifeste no prazo de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, 

bem como, a satisfação do débito, caso em que deverá se manifestar 

expressamente quanto à extinção do processo ou quanto à existência de 

eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010277-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

K. AMORIM DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

KATIANE AMORIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA OAB - MT20311-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1010277-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA LIGIA 

TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - MT20311-O Advogado do(a) 

EXEQUENTE: ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - MT20311-O 

para que se manifeste no prazo de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, 

bem como, a satisfação do débito, caso em que deverá se manifestar 
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expressamente quanto à extinção do processo ou quanto à existência de 

eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009581-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BERNARDO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1009581-75.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO 

SANTANA SILVA - MT21438-O para que se manifeste no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011294-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CHAGAS PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1011294-85.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ISAIAS 

ALVES DE SOUZA - MT15768-O , para querendo, apresentar, no prazo de 

10 dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015327-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015327-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - MT22797-O , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 11:00 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 4 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015327-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

 

1015327-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: KLAUS 

GIACOBBO RIFFEL - RS0075938A ,para querendo, apresentar, no prazo 

de 10 dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LAURA DA SILVA FERREIRA MALECHESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH (REQUERIDO)

MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003069-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY GONCALVES SOARES (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015369-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDROMAR DA SILVA SALAZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015369-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

17/12/2019 Hora: 12:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

novembro de 2019.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015369-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDROMAR DA SILVA SALAZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1015369-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011969-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R C RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011969-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA DA 

SILVA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: R C RIBEIRO - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005699-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE CRISTHINE SANTANA BARROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

1005699-08.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011978-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS RAMIRES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011978-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATEUS 

RAMIRES MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: NS2.COM INTERNET S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004625-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JOSE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004625-16.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - MT25081/O-O, ARMANDO 

ANTONIO SANTANA SALIONI - MT21537/O, CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - MT10891/O-O, PAULO GIOVANNI TAQUES DE 

OLIVEIRA GOMES - MT23231/O-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 

10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004625-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JOSE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

1004625-16.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AOTORY 

DA SILVA SOUZA - MT14994-A para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.l remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012519-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1012519-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016430-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 22/01/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005650-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIARA GOMES FELIZARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005650-64.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - MT0021410A , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/10/2019 Hora: 17:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016430-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1016430-63.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O , para querendo, apresentar, no prazo de 

10 dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005650-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIARA GOMES FELIZARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

1005650-64.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: DANIELLE 

BRAGA MONTEIRO - RJ146081-A para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016636-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CANDIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1016636-77.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SUELEN 

DIANI LIMA SILVA - MT23041/O , para querendo, apresentar, no prazo de 

10 dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019776-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDI RIBEIRO DE OLIVEIRA CRUZ (EXECUTADO)

 

1019776-22.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O , para se manifestar, no prazo de 

5 dias, acerca da petição juntada no ID.30096893.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010134-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEUZA EMILIO DOS SANTOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

PAULO CESAR NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1010134-25.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARILEUZA EMILIO DOS SANTOS MOURA REQUERIDO: 

PAULO CESAR NUNES DA SILVA, BANCO FINASA S/A. Vistos. Processo 

em fase de Citação. Considerando que até o presente momento a parte 

reclamada PAULO CESAR NUNES DA SILVA não foi citada (ID 27330183 e 

25080964), intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 5 dias, 
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manifeste interesse no prosseguimento do feito em face desta parte, 

apresentando novo endereço para citação, sob pena de arquivamento. 

Não havendo manifestação da parte, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008183-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1008183-36.2020.8.11.0041 

TESTEMUNHA: ROZENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A tutela de urgência pleiteada 

na petição inicial foi apreciada pelo juiz plantonista (ID 29563617). 

Paute-se data para realização da audiência de conciliação. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011510-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB - MT15581-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA BOTELHO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1011510-46.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: BIANCA COELHO DE SOUZA REQUERIDO: ARRUDA 

BOTELHO & CIA LTDA - ME Vistos. Processo em fase de instrução. 

Designe-se audiência de instrução e julgamento (Pauta BL/AIJ´60). 

Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, arrolarem as suas 

testemunhas e especificarem quais fatos controvertidos pretendem 

comprovar. As testemunhas deverão comparecer à audiência 

independentemente de intimação, mas caso as partes desejem que sejam 

intimadas, deverão requerer tal providência no prazo mínimo de 5 (cinco) 

dias antes da data designada (art. 34 e seu §1º, da Lei 9.099/95). As 

partes deverão comparecer pessoalmente na audiência designada, sob 

pena de arquivamento, em caso de ausência da parte reclamante, ou de 

revelia, caso a ausência seja da parte reclamada (arts. 51, I, e 20, da Lei 

9.099/95). Além dos fatos controvertidos que possam ser apontados 

pelas partes, desde já, destaca-se que nesta audiência deverá ser 

elucidado os fatos quanto à existência de fungos no ferimento do animal 

anterior ao banho e tosa realizado no estabelecimento da reclamada, sob 

pena da aplicação dos efeitos do ônus probatório. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004592-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GILBERTO CASTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004592-26.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JEAN GILBERTO CASTELLI REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos. Processo em fase de sentença. Com fulcro no Princípio da 

Busca da Verdade Real (STJ AgInt no AREsp 954805/RJ, AgRg no REsp 

1120022/SP e REsp 1070395/RJ), diante da tese de defesa suscitada pela 

parte reclamada, converto o julgamento em diligência e intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte nos autos fatura do 

seu endereço residencial (identificado na inicial), mesmo que em nome de 

terceiro, do(s) mês(es) que se refere a negativação impugnada, sob pena 

de se presumir a legitimidade da dívida. Decorrido o prazo, renove-se a 

conclusão (para Sentença). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016712-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE BELARMINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1016712-04.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CICERO JOSE DA PENHA REQUERIDO: JORGE BELARMINO 

Vistos. Processo em fase de sentença. Nos termos do artigo 337, §§ 1º à 

3º, do CPC, configura-se litispendência quando se reproduzem ações 

idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, em que as 

ações tramitarem concomitantemente. Partindo deste conceito, observa-se 

aparente litispendência destes com os autos 1020374-50.2019.811.0001 

que tramitam no 10ª Vara Cível de Cuiabá. Desta forma, embora se trate de 

matéria de ordem pública que se possa decidir de ofício, em respeito ao 

princípio do contraditório (art. 5º, LIV, da CF e 10 do CPC), intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre a 

provável litispendência, sob pena de preclusão e consequente extinção do 

feito sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, renove-se a conclusão 

(para Decisão sobre Arquivamento). Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011995-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1011995-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO DE 

FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA POLO PASSIVO: LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011998-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ FERNANDO ALMEIDA FRANCA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011998-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ FERNANDO 

ALMEIDA FRANCA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

WINCK DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014534-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BENEDITO GOMES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1014534-82.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: FLAVIO BENEDITO GOMES CAMARGO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de sentença. Com fulcro no Princípio da Busca da 

Verdade Real (STJ AgInt no AREsp 954805/RJ, AgRg no REsp 1120022/SP 

e REsp 1070395/RJ), diante da tese de defesa suscitada pela parte 

reclamada, converto o julgamento em diligência e intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte nos autos faturas 

de energia elétrica do seu endereço residencial (identificado na inicial), 

mesmo que em nome de terceiro, do(s) mês(es) que se refere a 

negativação impugnada, sob pena de se presumir a legitimidade da dívida. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (para Sentença). Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015462-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1015462-33.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ADRIANO SILVA SOARES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

sentença. Com fulcro no Princípio da Busca da Verdade Real (STJ AgInt 

no AREsp 954805/RJ, AgRg no REsp 1120022/SP e REsp 1070395/RJ), 

diante da tese de defesa suscitada pela parte reclamada, converto o 

julgamento em diligência e intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte nos autos faturas de energia elétrica do seu 

endereço residencial (identificado na inicial), mesmo que em nome de 

terceiro, do(s) mês(es) que se refere a negativação impugnada, sob pena 

de se presumir a legitimidade da dívida. Decorrido o prazo, renove-se a 

conclusão (para Sentença). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013681-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH CAROLINA FLAUZINO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012015-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN CARNEIRO SILVERIO (REQUERENTE)

WERUSKA DAIANI OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012015-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONATHAN 

CARNEIRO SILVERIO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO 

CAMPOS DE ALMEIDA BARROS POLO PASSIVO: MERCADOPAGO.COM 

REPRESENTACOES LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006459-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA LUCIANA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006459-54.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 17/10/2019 

Hora: 14:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. , 5 de setembro de 

2019.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006459-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA LUCIANA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

1006459-54.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781-A , para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014383-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1014383-19.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

SANTANA SILVA - MT21438-O, para se manifestar expressamente 

quanto à tese dos embargos, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013010-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE AQUINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOGNO PEREIRA OAB - MT25438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1013010-50.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS 

SOGNO PEREIRA - MT25438/O , para querendo, apresentar, no prazo de 

10 dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006513-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA MOREIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

1006513-20.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAURICIO 

MARQUES DOMINGUES - SP0175513A para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014891-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CUMINOTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1014891-62.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003373-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANTONIO CRISTOFOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1003373-75.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , executada para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014981-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA IDALINA DA SILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1014981-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - MT12933-O, RODRIGO 

PEREIRA DOS SANTOS - MT12921-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012040-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012040-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO SILVA 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELVENS LUIS DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012042-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DOS SANTOS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012042-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELA DOS 

SANTOS PACHECO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009989-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MAGRI (EXEQUENTE)

CLEONICE FELIX GONCALVES MAGRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1009989-66.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULO EURICO MARQUES LUZ - MT6070-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: PAULO EURICO MARQUES LUZ - MT6070-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 11/11/2019 Hora: 15:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 4 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009989-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MAGRI (EXEQUENTE)

CLEONICE FELIX GONCALVES MAGRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1009989-66.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULO EURICO MARQUES LUZ - MT6070-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: PAULO EURICO MARQUES LUZ - MT6070-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 11/11/2019 Hora: 15:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 4 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010171-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUCILENE SOARES SEGATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010171-52.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658 , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 

08:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 8 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010171-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUCILENE SOARES SEGATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1010171-52.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAO 

NOBRE QUIRINO - RO9658 , para que se manifeste no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013717-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012053-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012053-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO SILVA 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELVENS LUIS DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012059-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON LIMA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO OAB - MT27271/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012059-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ILTON LIMA DE 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA DANTAS DE 

AREA LEAO MONTEIRO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003371-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA RAMALHO LONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA MOLINA OAB - MT23277-O (ADVOGADO(A))

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUTECO BAR E RESTAURANTE LTDA (REQUERIDO)

 

1003371-71.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: GETULIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - MT20906-O, RAFAEL PEREIRA MOLINA - 

MT23277-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca da Certidão 

Negativa do Sr. Oficial de Justiça, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012064-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

KASSYA BORGES MOTA OAB - MT25480/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012064-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMUEL 

ANTUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELLE SAGGIN 

PACHECO, KASSYA BORGES MOTA POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001885-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY DANTAS SILVA (EXECUTADO)

 

1001885-51.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: OTAVIO 

GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - MT18229-O, GUILHERME ROBERTO 

GOMES COSTA - MT27389/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça, apresentando 

endereço atualizado da parte promovida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011613-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

VERONICE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1011613-19.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: VERONICE DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que era usuária dos serviços prestados pela parte 

reclamada através da unidade consumidora 6/850245-2, tendo efetuado o 

pagamento de débitos pendentes em 2018. Sustentou que foi 

surpreendida com a informação de que seus dados haviam sido 

negativados a pedido da parte reclamada. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de 

proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, em cognição incompleta típica deste 

momento, entendo que não há demonstração da probabilidade do direito, 

pois os documentos juntados nos autos são insuficientes para evidenciar 

que houve a solicitação de desligamento da UC 6/850245-2, tampouco o 

pagamento dos débitos existentes em nome da parte reclamante. Não 

havendo demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011776-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1011776-96.2020.8.11.0001 AUTOR: 

EDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que 

recebeu cobrança encaminhada pela parte reclamada, relativa a débito 

que desconhece. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a 

parte reclamada se abstenha de lhe encaminhar cobrança. Nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, 

nota-se que se trata de simples cobrança e, diante da narrativa da parte 

reclamante, não houve pagamento indevido, nem inclusão, ou ameaça de 

inclusão, dos seus dados nos cadastros de proteção do crédito, razão 

pela qual não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil, já que, 

aparentemente, não se trata de meio vexatório ou ultrajante. Não havendo 

demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança encaminhada à parte reclamante. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011709-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINETE LIBANIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1011709-34.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA LUCINETE LIBANIA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou 

desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão, não poderá 

existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC 

e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito 

somente pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é 

suficiente para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008093-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA CLARO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008093-51.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: VANDERLEIA CLARO CARDOSO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 
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reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007297-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CARLOS MARTINS (AUTOR)

ANA APARECIDA VIDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1007297-60.2020.8.11.0001 AUTOR: 

APARECIDO CARLOS MARTINS, ANA APARECIDA VIDAL REU: REDE DE 

POSTOS MARAJO CUIABA LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. No ID 29901817 a parte reclamante formulou novo pedido de 

reconsideração da decisão prolatada no ID 29360202, que não concedeu 

a tutela de urgência pleiteada na inicial, razão pela qual passo ao reexame 

dos pressupostos constantes no artigo 300 do CPC. Novos documentos 

foram apresentados nos autos, justificando a reapreciação da tutela 

provisória de urgência. No caso em exame, mormente quanto ao 

documento que demonstra a data da inclusão dos dados da parte 

reclamante nos cadastros restritivos de crédito (ID 29901818), embora 

seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo 

que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na 

petição inicial. Isto porque há evidências de que a restrição foi realizada 

após a sustação dos cheques pela parte reclamante. Esclareço que a 

sustação ocorreu por desacordo comercial. Observa-se também que o 

restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica 

impedida de realizar transações comerciais à prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito não 

representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro o 

pedido de reconsideração formulado e, consequentemente, concedo o 

pedido de tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no 

prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, 

sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à 

R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência 

financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da caução, 

conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança objeto de negativação. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011695-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRUTUOSO A. DA C. PORTUGAL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1011695-50.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FRUTUOSO A. DA C. PORTUGAL - ME REQUERIDO: 

AGEMED SAUDE S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos materiais e morais e 

alegou que era titular de plano de saúde contratado da parte reclamada, o 

qual foi cancelado em razão de falha na prestação do serviço. Sustentou 

que foi emitida cobrança posterior indevida. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de negativar seus 

dados. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, nota-se que se trata de simples cobrança e, diante da narrativa 

da parte reclamante, não houve inclusão, ou ameaça de inclusão, dos 

seus dados nos cadastros de proteção do crédito, razão pela qual não 

vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil, já que, aparentemente, 

não se trata de meio vexatório ou ultrajante. Não havendo demonstração 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fica prejudicada 

a análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no 

artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança contestada nos autos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011731-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEILSON APARECIDO AREDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES OAB - MT25943/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MODAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1011731-92.2020.8.11.0001 AUTOR: 

GEILSON APARECIDO AREDES REQUERIDO: BANCO MODAL S.A. Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que possui conta bancária na instituição financeira 

reclamada, e mesmo possuindo saldo em sua conta está impossibilitada de 

fazer transferência de valores ou de utilizar seu cartão magnético na 

modalidade débito. Sustentou que contatou a parte reclamada a fim de 

solucionar o impasse, sem êxito. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato desbloqueio de sua conta. Nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao aplicativo digital da parte reclamada (ID 30050108), embora seja 

de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante está 

impossibilitada de utilizar o valor existente em sua conta bancária. 

Observa-se também que a retenção indevida de valores conta corrente 

ocasiona perigo de dano, pois tem o condão de comprometer o orçamento 

familiar da parte reclamante e, consequentemente, de seu sustento e de 

sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas. Impõe 
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ainda consignar que o desbloqueio dos valores existentes na conta 

bancária da parte reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já 

que a medida poderá ser revista após a sentença, situação em que não se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada, no prazo de 72 horas, realize o desbloqueio dos valores 

existentes na conta bancária da parte reclamante (agência 0001, conta 

1680140-9), sob pena de multa fixa no valor de R$500,00. Tendo em vista 

a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a 

prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011745-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MATEUS KARVEG SANTOS PRADO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1011745-76.2020.8.11.0001 AUTOR: 

FELIPE MATEUS KARVEG SANTOS PRADO RODRIGUES REU: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Processo em fase de Citação 

/ Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Embora o restritivo de crédito possa ensejar risco de dano, em 

razão do teor da Súmula 385 do STJ, não vislumbro que no caso em 

exame se enquadra dentre as hipóteses de deferimento da tutela 

provisória, visto que a parte reclamante tem outras negativações 

registradas em seu nome (ID 30054844). Ademais, destaca-se que não há 

nos autos qualquer elemento que demonstre que os outros restritivos 

encontram-se sub judice. Não havendo risco de dano, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007676-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CORONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1007676-98.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FERNANDA CORONEL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Embora o restritivo de crédito possa ensejar risco de dano, em 

razão do teor da Súmula 385 do STJ, não vislumbro que no caso em 

exame se enquadra dentre as hipóteses de deferimento da tutela 

provisória, visto que a parte reclamante tem outras negativações 

registradas em seu nome (ID 29426620). Ademais, destaca-se que não há 

nos autos qualquer elemento que demonstre que os outros restritivos 

encontram-se sub judice. Não havendo risco de dano, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004190-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE CECCONELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1004190-08.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: WALLACE CECCONELLO REQUERIDO: ASSOCIACAO 

UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. No ID 29985832 a 

parte reclamante formulou novo pedido de reconsideração da decisão 

prolatada no ID 28759232, que não concedeu a tutela de urgência 

pleiteada na inicial, razão pela qual passo ao reexame dos pressupostos 

constantes no artigo 300 do CPC. Em atenção ao referido pleito, indefiro-o 

e mantenho inalterada a decisão prolatada no ID 28759232, visto que não 

foi apresentado nenhum novo documento capaz de modificar o 

entendimento anteriormente exposto. Impõe destacar que embora a parte 

reclamante tenha alegado que o contrato firmado entre as partes prevê 

que deve ser realizada a matrícula das matérias que reprovou, 

concomitantemente com o período no qual está matriculada, não importa 

em reconhecer que a aluna está apta a cursar todas as matérias do 

semestre posterior. Ademais, é de conhecimento notório que as disciplinas 

de estágio exigem a aprovação em determinadas matérias, mormente por 

se tratar da prática do que foi aprendido em sala de aula através das 

disciplinas teóricas. Intime-se. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011792-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO MODESTO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 615 de 828



Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1011792-50.2020.8.11.0001 AUTOR: 

MARCELINO MODESTO DO NASCIMENTO REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e 

considerando que a prova da existência do crédito somente pode ser feita 

pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010312-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARAES LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1010312-37.2020.8.11.0001 AUTOR: 

MARAES LUIZ DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que em maio/2019 locou imóvel residencial, tendo solicitado o 

fornecimento do serviço de energia elétrica para a unidade consumidora 

ali instalada. Sustentou que para que o serviço fosse prestado, foi 

compelida a firmar termo de confissão de dívida, relativo a débitos que não 

são de sua responsabilidade. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu que a parte reclamada se abstenha de cobrar os débitos 

oriundos do referido termo de confissão de dívida. Nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, 

para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao termo de confissão de dívida (ID 30017421), embora seja de 

difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que para que o serviço de energia 

elétrica fosse restabelecido, a parte reclamante foi compelida a firmar 

termo de confissão de dívida com a parte reclamada. Observa-se também 

que a cobrança indevida que pode ocasionar a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica ocasiona perigo de dano, causando 

diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe 

ainda consignar que a determinação para que a parte reclamada se 

abstenha de cobrar o débito contestado na ação não representa perigo de 

irreversibilidade, já que a cobrança poderá ser restabelecida após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada se abstenha de cobrar os débitos 

decorrentes do termo de confissão de dívida firmado com a parte 

reclamante, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Tendo em vista a 

provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a 

prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do termo de confissão de dívida 

firmado com a parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011897-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANAVIO PEREIRA CAIXETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE NERY E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1011897-27.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ANAVIO PEREIRA CAIXETA REQUERIDO: ANDRADE NERY 

E CIA LTDA - EPP Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer 

c/c indenizatório por danos morais e alegou que em 25/1/2020 levou uma 

motocicleta de sua propriedade para que fosse realizada a troca de uma 

peça (para-lama traseiro), pagando para tanto o valor de R$104,00. 

Sustentou que após o conserto do bem, foi informada que seria 

necessária a aquisição de outra peça (CDI) que custa em média 

R$1.600,00. Afirmou que sua motocicleta estava funcionando 

corretamente quando foi deixada para troca do para-lama. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata devolução de sua motocicleta 

em perfeitas condições de uso. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há demonstração da 

probabilidade do direito, pois os documentos juntados nos autos são 

insuficientes para evidenciar (a) o estado de funcionamento da 

motocicleta da parte reclamante no momento em que foi entregue à parte 

reclamada e, (b) que a parte reclamada está impedindo a parte reclamante 
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de retirar a motocicleta de seu estabelecimento. Não havendo 

demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos 

demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do 

exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, 

do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

reclamada o encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado 

à parte reclamante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência 

de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES GUIMARAES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000901-67.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DEOCLIDES 

GUIMARAES NETO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

DEOCLIDES GUIMARAES NETO ajuizou reclamação pedido indenizatório 

por danos materiais morais sem desfavor de AGUAS CUIABÁ S/A. Em 

síntese, alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte 

reclamada, e que em janeiro teve interrompido o abastecimento de água 

em sua residência, em razão de a fatura de outubro de 2019 estar em 

aberto. Asseverou que a referida fatura foi quitada em 17/12/2019 e 

mesmo assim ficou 4 dias sem o serviço em sua casa. Ao final requer 

35% na fatura de janeiro e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 29327196 e 

arguiu preliminarmente a incompetência do juizado especial, e no mérito 

sustentou a inexistência de culpa e a ausência de dano moral, ao final 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada ID 29665392 e impugnação no ID 2997358. É a síntese do 

necessário. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 29665392), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (partes reclamadas) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Suspensão no fornecimento de água. As concessionárias de saneamento 

básico e fornecimento de água potável estão autorizadas a suspenderem 

seus serviços em caso de inadimplência. Neste sentido é o preconiza 

artigo 82 da Resolução 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e 

Esgotamento Sanitário de Cuiabá): Art. 82. A CONCESSIONÁRIA poderá, a 

qualquer tempo e nos termos da lei e do presente Regulamento, suspender 

o fornecimento de água aos USUÁRIOS em débito, bem como cobrar 

MULTAS e juros de mora; entretanto, no caso de contas sem registro de 

débito anterior, o USUÁRIO deverá ser notificado por escrito da existência 

do débito e estipular-se-á uma data limite para regularização da situação 

antes de ser efetivada a suspensão do fornecimento. Em análise do caso 

concreto, nota-se que as partes divergem quanto à quitação da fatura 

referente ao mês de outubro de 2019, vencida em 14/11/2019 (ID 

27971931), visto que a parte reclamante alega que esta já se encontra 

quitada, ao passo que a parte contrária sustenta que embora tenha 

ocorrido a quitação, este se deu com código de barras inválido e não 

houve identificação do pagamento. Neste contexto, a prova do pagamento 

cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o 

credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do 

Código Civil). Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao extrato juntado pela própria parte reclamada, a fatura 

de 10/2019 foi devidamente quitada no dia 17/12/2019 (29812120), data 

esta anterior ao corte (7/1/2020, cf. ID. 29812122) Portanto, considerando 

que as provas juntadas nos autos são suficientes como prova da 

quitação, conclui-se que houve interrupção dos serviços indevida e, 

consequentemente, há conduta ilícita por parte da parte reclamada. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 
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responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão 

do fornecimento de água é suficiente para a caracterização do dano moral 

na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de utilização do 

referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados 

como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do 

conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto,o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Aplicação da Lei Municipal de Cuiabá número 5.951/2015 A lei municipal 

número 5.951/2015 em vigor desde o dia 26 de setembro de 2015, dispõe 

sobre o conceito de descontinuidade no abastecimento de água, Em seu 

artigo 5º estipula critérios para compensação de usuários quando há 

ocorrência de interrupção no serviço essencial, senão vejamos: Artigo 

5º:O prestador do serviço compensará os usuários afetados pela 

descontinuidade no abastecimento de água, proporcionalmente ao período 

da interrupção ou fornecimento insuficiente, na seguinte forma: I - até 6 

horas de descontinuidade no abastecimento de água - 3% (três por cento) 

de redução no valor da fatura no mês subsequente ao evento; II - do início 

da 7º hora até 12 horas de descontinuidade no abastecimento de água - 

5% (cinco por cento) de redução no valor da fatura no mês subsequente 

ao evento; III - do início da 13º hora até 24 horas de descontinuidade no 

abastecimento de água - 10% (dez por cento) de redução no valor da 

fatura no mês subsequente ao evento; IV - do início da 25º hora até 36 

horas de descontinuidade no abastecimento de água - 15% (quinze por 

cento) de redução no valor da fatura no mês subsequente ao evento; V - 

do início da 37º hora até 48 horas de descontinuidade no abastecimento 

de água - 25% (vinte e cinco por cento) de redução no valor da fatura no 

mês subsequente ao evento; VI - por mais de 48 horas de 

descontinuidade no abastecimento de água - 35 % (trinta e cinco por 

cento) de redução no valor da fatura no mês subsequente ao evento. § 1º 

Para os usuários caracterizados no art. 3º da presente Lei, a redução do 

valor da fatura no mês subsequente ao evento será de 25% (vinte e cinco 

por cento). § 2º O período de descontinuidade no abastecimento de água 

é contado a partir de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro: I - 

a reclamação do usuário junto ao prestador; ou II - o registro do incidente 

pelo prestador de serviços junto à AMAES, ou outra que venha a 

substituí-la. § 3º Durante o ciclo de faturamento, cada descontinuidade no 

abastecimento de água será avaliada isoladamente e a redução no valor 

da fatura do usuário será no máximo de 35% (trinta e cinco por cento). § 

4º As reduções nos valores das faturas dos usuários, previstas no 

presente artigo, não afastam a possibilidade de instauração de processo 

administrativo sancionatório pela AMAES em face da descontinuidade no 

abastecimento de água, ou outra que venha a substituí-la. – grifamos 

Assim temos no presente caso a parte promovente faz jus ao desconto de 

35% de abatimento na fatura do mês subsequente ao período da 

descontinuidade, ou seja, em fevereiro de 2020, contudo, haja vista que 

muito provavelmente a fatura já deva estar quitada, o desconto poderá ser 

aplicado na próxima fatura depois de proferida esta decisão. Dispositivo. 

Posto isso, proponho: 1) julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar 

que a empresa reclamada, proceda, na próxima fatura da matrícula 

número 82276-0 o desconto de 35% (trinta e cinto por cento) para 

compensar a descontinuidade do abastecimento de água nos dias 07/01 a 

09/01/2020, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); b) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (27/01/2020, 

ID 28434231) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS); Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016790-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MARINO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016790-95.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARINO 

ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia MARINO ALVES DOS SANTOS ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCO CARTOES S/A. 

Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 28408218 e arguiu as preliminares de 

incompetência e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência 

de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e 

formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 28295789. É o necessário. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$50,00 243,23(ID 

26131951). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao contrato juntado no ID 28408220, nota-se que a parte 

reclamada apresentou contrato de proposta de adesão, supostamente 

assinado pela parte reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$577,02, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$8.243,23). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$824,32, apurado com base em 10% sobre a pretensão 

econômica da ação (R$8.243,23). Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) 

julgar improcedentes os pedidos da ação proposta, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 
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de Processo Civil: a) condenar a parte reclamante ao pagamento de 

R$577,02 (quinhentos e setenta e sete reais e dois centavos), a título de 

indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação 

desta sentença; e b) Em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da 

Lei 9.099/95, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$824,23, como previsto no artigo 85, 

§ 2º, do CPC. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007742-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER LOESCHKE GOMIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007742-78.2020.8.11.0001 REQUERENTE: GLAUBER 

LOESCHKE GOMIDE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A indicação na petição inicial 

das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 

existência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente 

para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (inclusão dos dados nos cadastros 

restritivos de crédito) não coincidem com as partes desta demanda, já que 

quem teve os dados negativados foi a pessoa jurídica Company 

Comunicação Ltda., mas a ação foi proposta pela pessoa física Glauber 

Loeschke Gomide. Portanto, não sendo a parte reclamante legítima para 

figurar no polo ativo, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa. Posto isso, 

reconheço de ofício a ilegitimidade ativa da parte reclamante e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011969-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R C RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011969-14.2020.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNA DA 

SILVA DE ALMEIDA REQUERIDO: R C RIBEIRO - ME Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Neste sentido, o artigo 8º da Lei nº 9.099/95, 

exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis o incapaz, o preso, 

as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. No presente caso, com base no 

documento juntado no ID 30094426, observa-se que a parte reclamante é 

incapaz, razão pela qual este juízo se torna incompetente para processar 

e julgar a presente demanda. Posto isso, reconheço de ofício a 

incompetência deste juízo em razão da pessoa e, consequentemente, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 8º da 

Lei nº 9.099/95. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito
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SENTENÇA Autos 1008820-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELICA 

CRISTINA SOLANO CAMPOS REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ANGELICA 

CRISTINA SOLANO CAMPOS ajuizou reclamação com pedido condenatório 

em desfavor do ANHANGUERA EDUCAIONAL LTDA. Em síntese, alegou 

que a parte reclamada mesmo após pagamento de acordo de confissão de 

dívida negativou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, 
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postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.27019585 e contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou a legitimidade da dívida e 

ausência de ato ilícito. Ao final requereu pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID.27222915 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.27377155. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Quitação da dívida. A prova inequívoca do 

pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento 

quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 

319 do Código Civil). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. 

PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2. Como se sabe, 

compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na 

hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que 

os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, 

ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...) (TJ-GO - Apelação (CPC): 

00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 

Data de Julgamento: 23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 23/09/2019). As partes divergem quanto à quitação da dívida 

negativada que são referentes a várias parcelas no valor de R$1.626,16, 

resultado de vários acordos formalizados com a requerente para quitação 

de suas dívidas com a reclamada. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao comprovante juntado no 

ID.24164580, constata-se que este é insuficiente como prova da quitação, 

pois se trata de documento com valor inferior ao negativado, cabe 

esclarecer que o acordo de confissão de dívida não se refere a dívida 

reivindicada pela reclamada, conforme ID.27019588. Embora se deva 

proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 

6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com 

a parte reclamante, pois o consumidor, na condição de devedor, tem o 

ônus probatório quanto à quitação inequívoca da dívida reconhecida. 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, no caso o reclamante, 

concluindo-se que há inadimplência. Portanto, a cobrança é legitima e não 

enseja conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida é devido o 

pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao documento juntado 

no ID.27019588, é possível apurar que a parte reclamante ainda deve a 

quantia de R$1.626,16 (mil seiscentos e vinte e seis reais e dezesseis 

centavos), referente a inadimplência da parte reclamante. Por esta razão, 

o pedido contraposto deve ser acolhido. Dispositivo. Posto isso, proponho: 

1) julgar improcedente os pedidos da ação proposta para, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a. 

julgar procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante 

a pagar à parte reclamada a quantia de R$1.626,16 (mil seiscentos e vinte 

e seis reais e dezesseis centavos) corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por 

se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil). b. diante da 

improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, 

para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença, 

retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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SENTENÇA Autos 1014012-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AMAURI 

RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos. Processo em fase de 

Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia AMAURI RIBEIRO ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor da ENERGISA S/A. Em síntese, alegou que a 

parte reclamada emitiu fatura indevida referente ao mês de maio e para 

restabelecimento da energia realizou acordo de parcelamento e confissão 

de divida, o que causou prejuízos de ordem financeira. Ao final, postulou 

por danos materiais e indenização por danos morais. Devidamente citada, 

a parte reclamada apresentou contestação no ID.27501257, e arguiu a 

preliminar de incompetência do juízo e, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou a inexistência de ato ilícito 

e cobrança de fatura de recuperação de energia. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.27167970 e impugnação à contestação 

ID.28101349. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial foi desvendada por meio do 

histórico de contas, ID.25465532, juntado pela parte reclamante. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente 

para processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da 

lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o 

pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver 

necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de 

instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver 

requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que para a 

solução do presente conflito não há necessidade de produção novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, 

com a aplicação dos ônus específicos. Contestação da fatura Havendo 

suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem 

direito a sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e 

aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o 

contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com 

a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 
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inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Em análise dos autos, observa-se que a 

fatura impugnada emitida em maio/2019 ID. 25465532, não segue qualquer 

padrão ou média de consumo e foi estabelecida sem qualquer parâmetro 

pela reclamada, com a fraca justificativa de recuperação de energia. Com 

isso, torna-se presumível a irregularidade na suposta recuperação de 

energia alegada como defesa pela reclamada. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura sem 

origem a e utilização dos serviços, o que já induz a irregularidade na 

cobrança. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando 

ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), 

visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar 

a controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, o tratamento humilhante, com agressão física ou verbal ou o 

desprezo tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO COMERCIAL. 

TRATAMENTO VEXATÓRIO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 

Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos 

morais em razão de tratamento vexatório, com xingamentos, em 

atendimento telefônico comercial. Recurso do autor visando à majoração 

do valor da condenação. 2 - Danos morais. Valor da indenização. A 

indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação 

e desestímulo, assim como considerar a extensão do dano. No caso em 

exame, considerando o grau das ofensas proferidas pela atendente da ré 

(ID 6480029) bem como o fato de não terem sido articuladas diretamente 

ao autor, mas em conversa com terceiro, é de se concluir pela 

razoabilidade e proporcionalidade da indenização fixada em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Incabível, pois, a majoração. Sentença que se confirma 

pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não 

provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% 

do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade 

suspensa em face gratuidade de justiça que ora se concede. (TJ-DF 

07388287720188070016 DF 0738828-77.2018.8.07.0016, Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/02/2019, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 14/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em exame 

do caso concreto, nota-se que a cobrança de dívida inexistente, 

corroborado com a ameaça de suspensão de serviço de energia elétrica é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva. Isto porque, a conduta tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. A proposito: 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

FISCALIZAÇÃO EM MEDIDOR DE UNIDADE CONSUMIDORA. APURAÇÃO 

DE IRREGULARIDADE. FALHA NA LAVRATURA DO TERMO DE 

OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO DO USUÁRIO. DANOS MORAIS. 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR NÃO EXORBITANTE. 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o 

Tribunal de origem consignou que a ameaça de corte no fornecimento de 

energia pelo não pagamento de faturas reputadas indevidas causou 

danos aos agravados. A Corte a quo assentou que, à luz dos Princípios 

da Proporcionalidade e da Razoabilidade e levando-se em consideração 

as características do caso concreto, a quantia fixada de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) se mostra compatível com o dano sofrido. A revisão desse 

posicionamento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da 

Súmula 7/STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 

403.510/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05/12/2013, DJe 06/03/2014) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO (R$8.360,22). 

FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA 

INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUMINDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$15.000,00. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO IMPOSTA PARA 

R$5.000,00. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. I - 

Conforme reiteradas decisões desta Corte, o pagamento de débito 

decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica somente pode 

ser exigido do consumidor se restar constatado por meio de regular 

procedimento administrativo seguido de perícia técnica com a participação 

do usuário. II - Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela má prestação dos 

serviços contratados, suportando diretamente uma indenização pelos 
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prejuízos causados. III - In casu, resta incontroverso que houve indevida 

imputação de débito por consumo não faturado ao consumidor apelado, no 

valor de R$8.360,22 (oito mil trezentos e sessenta reais e vinte e dois 

centavos), sendo cabível o cancelamento da cobrança. IV -Pertinente a 

condenação por dano moral, visto que, de forma indubitável, houve abalo 

ao Apelado quanto à acusação de fraude não comprovada no consumo 

de energia de seu imóvel, com risco de suspensão do fornecimento do 

serviço e ameça da inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao 

crédito. V - O quantumindenizatório por dano moral fixado em R$15.000,00 

(quinze mil reais) deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), a 

fim de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. VI - 

Apelo parcialmente provido à unanimidade. (TJ-MA - AC: 

00008715220158100001 MA 0531572017, Relator: CLEONICE SILVA 

FREIRE, Data de Julgamento: 02/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 10/05/2019 00:00:00) Portanto, diante do tratamento 

humilhante é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais). Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda 

que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano 

moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, 

logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência do pagamento da primeira parcela, do 

acordo de parcelamento da dívida indevida, no valor de R$87,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) rejeitar a preliminar; 2) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e confirmar a 

liminar concedida para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte reclamada a pagar a 

parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (29/10/2019, ID 25567835) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). b) 

determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 30 dias, a 

anulação da fatura de suposta recuperação de consumo emitida em 

março/2019 e objeto do termo de confissão de dívida da UC. 6/343091-5, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). c) condenar a parte 

reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete 

reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir do efetivo prejuízo (22/10/2019, ID.25466000), cf. Súmula 

43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; d) confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida no ID.25533738, remetendo a discussão 

quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que não haja violação do princípio do contraditório. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------

------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007387-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BELVEDERE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA TAYSE KUHNEN SULAS OAB - MT8658/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON WILLIAM DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007387-68.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO BELVEDERE EXECUTADO: JACKSON WILLIAM 

DE ARRUDA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição 

inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Nos termos do art. 321, caput e parágrafo único do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia 

legível e completa de documentos que comprovem o vínculo do executado 

com o imóvel (contrato de compra e venda finalizado ou certidão de inteiro 

teor do imóvel), a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009641-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CAETANO MARCIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009641-14.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI EXECUTADO: THIAGO 

CAETANO MARCIANO Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar ata 

da assembleia de eleição, onde comprove atribuição do referido cargo ao 

atual síndico(a), cópia legível do documento de identificação pessoal (RG 

ou CNH), do representante do condomínio, bem como procuração legível e 

atualizada a qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada pelo 

atual síndico/representante, considerando a data de vigência do mandato, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem conclusos. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021579-40.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATYUSE CRISTINE OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021579-40.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA EXECUTADO: KATYUSE 

CRISTINE OLIVEIRA CAMPOS Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011754-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARTEMIO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011754-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO ARTEMIO 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH POLO PASSIVO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011764-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011764-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS VIEGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011780-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MORIEL SANCHEZ RIBAS MATZENBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011780-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA MORIEL 

SANCHEZ RIBAS MATZENBACHER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOAO PAULO BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011794-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONILTON RENAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011794-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONILTON 

RENAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011799-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE DE LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 

CREDITAS AUTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011799-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOYCE DE LIMA 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011805-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE JESUS VEIGA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011805-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINDALVA DE 

JESUS VEIGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE CRISTINA 

OGLIARI, KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO POLO PASSIVO: VIA 

VAREJO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011816-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYSE FATIMA MIRANDA CURVO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011816-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: DEYSE FATIMA 

MIRANDA CURVO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011822-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAULA CUNHA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011822-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA PAULA 

CUNHA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011824-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA MARIANA PEREIRA DOS SANTOS EMILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011824-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARYSSA 

MARIANA PEREIRA DOS SANTOS EMILIO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011829-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE DE SOUZA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011829-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISLENE DE 

SOUZA ALBUQUERQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011835-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ SANTANA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011835-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LUIZ 

SANTANA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011840-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FM ESTACIONAMENTO, CONVENIENCIA E LAVA JATO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTVS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011840-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FM 

ESTACIONAMENTO, CONVENIENCIA E LAVA JATO LTDA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ADRIANO DOS SANTOS COSTA POLO PASSIVO: 

TOTVS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011842-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA MOREIRA DE ALENCAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT17273/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011842-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZAURA 

MOREIRA DE ALENCAR RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011854-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011854-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSALIA DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011865-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROYTHER RHARISON RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CUIABANO OAB - MT12212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011865-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROYTHER 

RHARISON RAMOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDRE LUIZ CUIABANO POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011867-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENTCARS LTDA (REU)

UNIDAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1011867-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILTON DIEGO 

ARAUJO DE ALCANTARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

PAULO DA SILVA SANTOS POLO PASSIVO: UNIDAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011878-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERREIRA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011878-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLENE 

FERREIRA DA MATA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM 

BARBOSA DE MOURA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011605-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011605-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANO 

GONCALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011274-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA (AUTOR)

RENAN FIGUEIREDO FRANCA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011274-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIZA 

RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA POLO PASSIVO: 

DECOLAR.COM LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011274-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA (AUTOR)

RENAN FIGUEIREDO FRANCA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011274-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIZA 

RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA POLO PASSIVO: 

DECOLAR.COM LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011895-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011895-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA LOPES 

DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA LOPES DO 

CARMO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004707-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLANDIA DA COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011319-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY MATOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1011319-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINY MATOS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR BERWANGER 

BOHRER POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 23/04/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004707-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLANDIA DA COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 

1004707-47.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.068,43 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CIRLANDIA DA COSTA BEZERRA Endereço: RUA 54, 

4, KIT NET, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE Endereço: RUA VALERIO 

MAGALHÃES, 226, - ATÉ 413/414, BOSQUE, RIO BRANCO - AC - CEP: 

69900-685 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do saldo 

remanescente, sob pena de penhora online. CUIABÁ, 10 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011142-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE PORTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011142-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVANETE PORTO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO JUNIOR 

OLIVEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 628 de 828



das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011926-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011926-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRYAN LIMA DE 

OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011927-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1011927-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JURACY MARIA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR LIMA DE ARRUDA 

POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011940-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011940-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSILEIDE 

RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011951-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS VEICULOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1011951-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WEMERSON DE 

OLIVEIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERNANI ZANIN 

POLO PASSIVO: SOLARIS VEICULOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011953-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA MIRANDA FERREIRA DE ALENCAR CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1011953-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA PAULA 

MIRANDA FERREIRA DE ALENCAR CARVALHO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANNE KAROLINE GONCALVES LIN POLO PASSIVO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011955-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FEITOSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011955-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ FEITOSA 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011958-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Allan Fontes Corrêa OAB - MT25118/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011958-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ORLANDO 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLAN FONTES CORRÊA 

POLO PASSIVO: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 
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de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010959-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010959-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATANAEL 

BORGES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

GOMES DE ALMEIDA NETO POLO PASSIVO: TRAY SERVICES 

TECNOLOGIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010319-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADYEN DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010319-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSCAR GABRIEL 

DE ARAUJO CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL 

ALVES MIRANDA POLO PASSIVO: ADYEN DO BRASIL LTDA. e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011963-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LEANDRO FERREIRA QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011963-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

LEANDRO FERREIRA QUIRINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON 

DA SILVA CORREA POLO PASSIVO: SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010513-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010513-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARA DA SILVA 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE ALMEIDA 

ALVES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011987-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA PEREIRA DA ROSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011987-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DURVAL 

TEODORO DE MELO POLO PASSIVO: VERA LUCIA PEREIRA DA ROSA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010580-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MATHEUS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010580-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ MATHEUS 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO MARCEL GRISOSTE 

SANTANA BARBOSA POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014669-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYZA DE OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar as 

contrarrazões ao recurso inominado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010854-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI ROFINO DOS REIS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA OAB - MT16543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010854-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINEI ROFINO 

DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EUNICE ELISIA SILVA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: CIELO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012002-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1012002-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELE YUKIE 

FUKUI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELE YUKIE FUKUI POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012005-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA PAULA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012005-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIARA PAULA 

LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004937-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUZA CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004937-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE DE SOUZA 

CARNEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SILVA FERREIRA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012016-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W. E. CORREA PADARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WISLEY ERIC CORREA OAB - 025.016.141-94 (REPRESENTANTE)

 

PROCESSO n. 1012016-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:W. E. CORREA 

PADARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO 

FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: CIELO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012017-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA JENIFER JESUS ARRUDA (REU)

 

PROCESSO n. 1012017-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA CLEUZA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA DE JESUS 

POLO PASSIVO: JESSICA JENIFER JESUS ARRUDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012025-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUELY MARIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012025-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUELY MARIA 

DA SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE SOUZA 

AMARAL POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012027-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

DECOLAR. COM LTDA. (REU)
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PROCESSO n. 1012027-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILTON DIEGO 

ARAUJO DE ALCANTARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

PAULO DA SILVA SANTOS POLO PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012057-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOLDURA VIP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA 

DECORACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012057-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MOLDURA VIP 

COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA DECORACAO LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO BARRETO TAVARES 

POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012062-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARTINEZ AROCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1012062-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGERIO 

MARTINEZ AROCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HENRIQUE 

KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017520-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/01/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010900-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR OLIVEIRA LENCINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1010900-44.2020.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: NADIR OLIVEIRA LENCINA Endereço: RUA 44, 02, 

pedra 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 POLO PASSIVO: Nome: OMNI 

FINANCEIRA S/A Endereço: AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, - LADO ÍMPAR 

- PRIMEIRO ANDAR, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01435-001 Senhor(a): OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 

(REQUERIDO) A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizado no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como a sua 

intimação para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 15:10 , a ser realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002348-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ QUEIROZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002348-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SERGIO LUIZ QUEIROZ DE ARRUDA REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA LTDA, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 

Vistos. Instada a se manifestar, a parte reclamante, manteve-se inerte. 

Dessa forma, intime-se a parte interessada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar cálculo atualizado do débito, retornando, em seguida, 

conclusos para a pasta SISTEMAS ONLINE. Não havendo manifestação da 

parte interessada, observadas as formalidades legais, arquivem. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008517-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008517-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 10.345,11 (dez mil, trezentos e quarenta e cinco reais e onze 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 28398380. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008736-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

JESSICA YE COMERCIO E MONTAGEM DE LED (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008736-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO REQUERIDO: B2W 

COMPANHIA DIGITAL, JESSICA YE COMERCIO E MONTAGEM DE LED 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 3.091,94 

(três mil, noventa e um reais e noventa e quatro centavos), em favor da 

parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários informados 

no ID 28412807. Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011175-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE JUÍNA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011175-90.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE JUÍNA REQUERIDO: 

FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA Vistos, etc. I. CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. II. OFICIE-SE ao Juízo 

Deprecante informando acerca da distribuição da presente Deprecada e 

seus respectivos dados, solicitando que futuros pedidos de informações 

sobre ela ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção 

do seu número, sob pena de impossibilidade do atendimento. III. Após, 

observadas as formalidades legais, DEVOLVA-SE com as cautelas e 

homenagens de estilo. Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006670-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ELISNETE PRADO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE BENEDITO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA OAB - MT22790/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN BOTOLETTO (REQUERIDO)

MARIA CLEOMAR DE SOUSA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006670-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE BENEDITO MARQUES DA SILVA, SANDRA ELISNETE 

PRADO DA SILVA REQUERIDO: MARIA CLEOMAR DE SOUSA 

RODRIGUES, SUELLEN BOTOLETTO Vistos, etc. Antes de qualquer 

decisão, nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único do CPC/2015, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

RETIFIQUE a exordial, apresentando com clareza, o tipo de ação, bem 

como a causa de pedir e seus pedidos, de forma compatível com o rito que 

se pretende processar, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para Despacho Inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012599-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUIZ VICTORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012599-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVAN LUIZ VICTORIO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a citação da parte 

promovente ocorreu após a audiência de conciliação, conforme AR (ID n.º 

28043415). Diante disso, designe-se nova data para audiência e 

intimem-se todas as partes para comparecerem ao ato, com as 

observâncias das formalidades legais. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015963-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SILVA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015963-84.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: 

LEONARDO SILVA NEVES Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012599-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUIZ VICTORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012599-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVAN LUIZ VICTORIO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a citação da parte 

promovente ocorreu após a audiência de conciliação, conforme AR (ID n.º 

28043415). Diante disso, designe-se nova data para audiência e 

intimem-se todas as partes para comparecerem ao ato, com as 

observâncias das formalidades legais. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011719-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME BOURET TORRES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011719-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ GUILHERME BOURET TORRES DE AGUIAR 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Visto. I- Emende a parte Reclamante 

a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando comprovante de 

balcão do SPC/SERASA e SCPC (dois órgãos diferentes de negativação 

de crédito), atualizados, sob pena de indeferimento da antecipação 

postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011757-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011757-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDESIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVAN 

EURIPEDES DA SILVA POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011759-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011759-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDESIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVAN 

EURIPEDES DA SILVA POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011760-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DO PARQUE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIZETH TEIXEIRA DE AMORIM OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

SERGIO LIMA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1011760-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

MORADA DO PARQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALE ARFUX 

JUNIOR POLO PASSIVO: ENIZETH TEIXEIRA DE AMORIM OLIVEIRA e 
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outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011762-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CAMPO D'OURIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA SALEM GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011762-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

EDIFICIO CAMPO D'OURIQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALE 

ARFUX JUNIOR POLO PASSIVO: FLAVIA SALEM GONCALVES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011772-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CORREIA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES OAB - MT26179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1011772-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZILDA CORREIA 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CARLOS DISARSZ 

ALVES POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011793-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONILTON RENAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011793-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONILTON 

RENAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012222-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CAMPOS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011809-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE APARECIDA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011809-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCIANE 

APARECIDA DA SILVA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011810-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY AMORIM DE BRITO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011810-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCIELLY 

AMORIM DE BRITO XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011813-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DAFNE ALVES DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011813-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANA DAFNE 

ALVES DA SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011817-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA VANICE DE LIMA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011817-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANIA VANICE 

DE LIMA FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011827-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1011827-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANE ALVES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO GUSTAVO 

FERNANDES MELO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011828-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA MOREIRA DE ALENCAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT17273/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011828-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZAURA 

MOREIRA DE ALENCAR RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011830-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ALVES BEZERRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011830-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOANA ALVES 

BEZERRA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016344-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013633-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011843-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1011843-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERGILIO DA 

COSTA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALBERTO ANDRE 

LASCH POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011847-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DE OLIVEIRA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011847-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENICE DE 

OLIVEIRA PAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011866-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM CHRYSTINNE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011866-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:YASMIM 

CHRYSTINNE DE OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011870-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011870-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALCIONE DE 

SOUZA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE 

DA PURIFICACAO SOUZA, MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA 

POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011661-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO RODRIGUES ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 17:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003368-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY APARECIDA ALMEIDA MARQUES DE LIMA SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136-O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003368-19.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EMILLY APARECIDA ALMEIDA MARQUES DE LIMA SANCHES 

REU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Visto. Justificada a 

ausência à audiência de conciliação. Redesigne a Secretaria nova data, 

com intimação das partes. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003296-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETH BENEDITA DE LIMA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 17:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016292-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINETE PAULINO DE PINHO OAB - MT21091/O-O (ADVOGADO(A))

HIGINO SOUZA DE PINHO OAB - MT23470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE BUFFET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 17:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002216-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARA REJANE DE SOUZA LEMES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 17:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015651-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO GENEVE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que Decorreu o prazo para pagamento voluntario. Intimo a parte 

reclamante para no prazo de 5 (cinco) dias requerer o que lhe é de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011893-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 17:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005400-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JACARANDA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005400-94.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: LUIZ JACARANDA FILHO Visto. I- Emende a parte 

Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

apresentando Procuração devidamente assinada, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009128-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIVAL SERGIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

SOBRE A PROPOSTA DE ACORDO JUNTADA NO ID;29877467.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005418-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA BEATRIZ DO NASCIMENTO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005418-18.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME 

EXECUTADO: ILDA BEATRIZ DO NASCIMENTO LIMA Visto. I- Intime-se a 

parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, para 

apresentar cartão CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita Federal, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o 

prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012932-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAELA FALBO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011925-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011925-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSINETE 

RAMOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010022-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010022-22.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS EXECUTADO: PLECH 

COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI Visto. I- Emende a parte 

Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

apresentando documento pessoal de forma integral e legível, bem como, 

comprovante atualizado de endereço em seu nome ou, se declinado em 

nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado, sob pena de seu indeferimento (art. 924, I, do CPC). II- Vencido 

o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017108-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKA DAYANE DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005446-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARQUES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005446-83.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 

EXECUTADO: ELIANE MARQUES DA CRUZ Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) 

Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou 

apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, com 

depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) 

parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio 

será interpretado como concordância, na primeira hipótese. Havendo 

concordância da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe a Secretaria 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), oportunidade em 

que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer embargos por escrito 

ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) parte(s) Credora(s), 

voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011939-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERNANDO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011939-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WAGNER 

FERNANDO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011949-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE NUNES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011949-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE NUNES 

DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011952-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011952-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAYNARA 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011959-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PROCESSO n. 1011959-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO DE 

FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 
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de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011765-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS WANDERLEI BARBOZA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA DOS REIS RAIMUNDO OAB - SP324359 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011966-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA REGIANNE DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011966-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSYCA 

REGIANNE DE ARRUDA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013761-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011974-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FERREIRA REI DE HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011974-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PETERSON 

FERREIRA REI DE HUNGRIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINE 

MARTELLI, JAQUELINE PIOVESAN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS BRASILEIRAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011976-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEI NAZARIO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011976-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZULEI NAZARIO 

CANDIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021434-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016578-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MOREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso inominado é tempestivo, intimo a parte contrária 

para se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011991-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA PAZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011991-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILES MARIA 

PAZ DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011992-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011992-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO XAVIER 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010190-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 14/11/2019 Hora: 08:15 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010190-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR VINCULADO. INTIMO A REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE A GUIA DE PAGAMENTO JUNTADO NOS 

AUTOS, BEM COMO, PARA INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E CPF PARA 

FINS DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010830-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016424-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIUANA FERNANDA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA 02 Data: 19/12/2019 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016424-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIUANA FERNANDA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR VINCULADO. INTIMO A REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE A GUIA DE PAGAMENTO JUNTADO NOS 

AUTOS, BEM COMO, PARA INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E CPF PARA 

FINS DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012030-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012030-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO DOS 

SANTOS COSTA POLO PASSIVO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021196-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIY DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013455-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON EGLESIER CASANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ALVES TESOURA (REQUERIDO)

SILVERIO LOPES TESOURA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente para manifestar acerca do AR negativo (em branco).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012038-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FRANCA BARRETO - COMERCIO VAREJISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012038-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALERIA 

FRANCA BARRETO - COMERCIO VAREJISTA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DANIEL FERNANDES TEIXEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012052-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOLDURA VIP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA 

DECORACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012052-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MOLDURA VIP 

COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA DECORACAO LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO BARRETO TAVARES 

POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012056-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1012056-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE ALVES 

WAGNER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO QUEIROZ DA 

SILVA POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012066-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012066-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

OLIVEIRA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

GOMES DE ALMEIDA NETO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011952-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011952-75.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAYNARA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentando comprovante de balcão do 

SPC/SERASA, atualizados, sob pena de indeferimento da antecipação 

postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012068-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARTINEZ AROCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1012068-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGERIO 

MARTINEZ AROCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HENRIQUE 

KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008693-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL RIBEIRO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 642 de 828



Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 Processo nº 1008693-09.2019.8.11.0001 C E R T I D Ã O Intimo 

as partes da Sentença id 29002631, tendo em vista que não houve a 

publicação no DJE. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARCIA ANDREA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO 

GADELHA 10/03/2020 17:44:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008693-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL RIBEIRO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 Processo nº 1008693-09.2019.8.11.0001 C E R T I D Ã O Intimo 

as partes da Sentença id 29002631, tendo em vista que não houve a 

publicação no DJE. CUIABÁ, 10 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARCIA ANDREA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO 

GADELHA 10/03/2020 17:44:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006746-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DE BARROS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para, no prazo de quinze dias, efetuar o pagamento da 

condenação, sob pena de bloqueio.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012073-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE DE AVILA NAVARROS 50113992149 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012073-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA SILENE DE 

AVILA NAVARROS 50113992149 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR POLO PASSIVO: Banco Safra S-A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061455-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT8890-A 

(ADVOGADO(A))

LUAN GABRIEL DANTAS ROSA OAB - 055.564.591-69 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência da LIMINAR deferida nos autos ID 

nº 30015363 . OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011843-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011843-61.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VERGILIO DA COSTA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento da demanda é o alto 

consumo nas faturas dos meses de setembro/2019, no valor de R$ 663,28 

(um mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos); 

outubro/2019, no valor de R$ 467,39 (quatrocentos e sessenta e sete 

reais e trinta e nove centavos); novembro/2019, no valor de R$ 295,28 

(duzentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos); 

dezembro/2019, no valor de R$ 387,77 (trezentos e oitenta e sete reais e 

setenta e sete centavos); janeiro/2020, no valor de R$ 327,07 (trezentos e 

vinte e sete reais e sete centavos); e, fevereiro/2020, no valor de R$ 

322,29 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos). Inexiste 

outra prova indicada que sustente a ocorrência de defeito ou erro na 

leitura, além da média de consumo sustentada. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso 

da parte Reclamante ao serviço essencial, bem como, o possível registro 

negativador decorrente do não pagamento. Isto posto, com fundamento no 

art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspensão das faturas dos meses de setembro/2019, no valor de R$ 

663,28 (um mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos); 

outubro/2019, no valor de R$ 467,39 (quatrocentos e sessenta e sete 

reais e trinta e nove centavos); novembro/2019, no valor de R$ 295,28 

(duzentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos); 

dezembro/2019, no valor de R$ 387,77 (trezentos e oitenta e sete reais e 

setenta e sete centavos); janeiro/2020, no valor de R$ 327,07 (trezentos e 

vinte e sete reais e sete centavos); e, fevereiro/2020, no valor de R$ 

322,29 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos); b) não 

inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pelas 

faturas aqui contempladas e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 

(cinco) dias; c) a não suspensão do serviço em razão das faturas aqui 

discutidas e, se já ocorrido, o restabelecimento no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final 

de semana e feriado); d) a substituição do relógio medidor na Unidade 

Consumidora nº 6/2146382-3, no dia 19/03/2020, entre 8 às 12 horas, por 

outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão equivalente, com registro 

nos autos; e) emita as faturas seguintes conforme leitura e encaminhe 

para pagamento pelo consumidor; e, f) apresente nos autos, cópia das 3 

(três) faturas de consumo emitidas após o cumprimento do item “d”. Fixo 

multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 
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presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Depois de apresentadas as cópias das faturas emitidas e 

encaminhadas para pagamento (“d” e “e”), querendo, manifeste a parte 

Reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009291-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009291-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDENIR AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes. 

No caso, a parte Reclamante noticia ter realizado um contrato de 

empréstimo consignado com a Reclamada e que este ocorreu na forma de 

reserva de margem consignável (RMC), em tese, não solicitado sobre 

essa margem, contudo, não há nenhum contrato nos autos que possa 

esclarecer o que de fato foi contratado, bem como, seus limites, restando 

prudente aguardar o contraditório. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada 

em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003620-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELYVELTON DE MORAES BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003620-22.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELYVELTON DE MORAES BASTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na resistência da parte Reclamante em razão da fatura 

de consumo com uma cobrança de fiscalização no valor de R$ 736,13 

(setecentos e trinta e seis reais e treze centavos), sem demonstrar ou 

notificar qual fiscalização foi efetuada para tal cobrança, bem como, da 

prova pré-constituída da inexistência de irregularidade no sistema 

hidrosanitário na UC nº 41351-8. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante a serviço essencial, cuja continuidade é assegurada pelo art. 

22, do CDC. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a 

antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada, até decisão final 

ou posterior decisão do juízo: a) suspenda a cobrança da fatura de 

novembro/2019, no valor de R$ 1.002,98 (mil e dois reais e noventa e oito 

centavos); b) não promova a negativação do nome da parte Reclamante 

em razão desta e, se já ocorrido, exclua no prazo de 5 (cinco) dias; c) não 

promova a suspensão do serviço em razão da fatura discutida e, se já 

ocorrido, restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se 

de serviço essencial o prazo é contínuo (final de semana e feriado). Fixo 

multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 

presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Ainda, antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011725-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

RENATO DA COSTA CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. (REU)

BEACH PARK VACATION CLUB (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011725-85.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RENATO DA COSTA CARMO, LUCINEIA DE FIGUEIREDO REU: 

BEACH PARK VACATION CLUB, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS 

DE INTERCAMBIO LTDA. Vistos, etc. Relatório. Pretende a parte 

Reclamante a rescisão do contrato acostado à inicial, no valor total de R$ 

94.905,00 (noventa e quatro mil e novecentos e cinco reais), onde 

efetivado pagamento parcial, com a devolução respectiva e impedimento 

do depósito dos cheques pré-datados. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Considerando que o teto de 

alçada fixado para os juizados especiais é de 40 (quarenta) salários, o 

que equivale hoje a R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), 

quando representada a parte por advogado, é de se reconhecer a 

incompetência do juízo. No caso, não se está a discutir parcela do referido 

contrato, mas a sua rescisão integral, devendo o valor da causa 

representar, necessariamente, o valor do contrato nos termos do art. 259, 

V, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 3º, IV da Lei nº 9.099/95, 

reconheço a incompetência do juizado especial, julgando extinta a 

reclamação, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011771-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1011771-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARMANDO JOSE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANETE FATIMA DO 

AMARAL, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: CARREFOUR 

COMERCIO E INDUSTRIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011773-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Joao Victor Toshio Ono Cardoso (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Joao Victor Toshio Ono Cardoso OAB - MT14051-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011773-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:Joao Victor 

Toshio Ono Cardoso ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VICTOR 

TOSHIO ONO CARDOSO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

23/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004777-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMIL FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004777-30.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 17:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017029-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLO LEGGE SIMOES GAHIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariana Braga Louzada OAB - MT8425-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017029-02.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARIANA BRAGA LOUZADA - MT8425-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

23/04/2020 Hora: 17:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011790-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PABLO DE ARRUDA SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011790-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUAN PABLO DE 

ARRUDA SOUZA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004346-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLYNE MITAN CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOSTEIRO BAR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004346-93.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 

17:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO P. DE ANDRADE RESTAURANTE - EPP (REQUERIDO)

 

Manifesta-se a parte promovente quanto ao retorno do mandado negativo 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004953-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDO MARTINS ZARK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVAGLIERI & GAIVA LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004953-09.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 
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legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - MT25260/O, LUCAS 

HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - MT23784-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

23/04/2020 Hora: 14:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011815-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MORIEL SANCHEZ RIBAS MATZENBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011815-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA MORIEL 

SANCHEZ RIBAS MATZENBACHER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOAO PAULO BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011819-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITIANE PENHA SALVATERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011819-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEITIANE 

PENHA SALVATERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005899-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

 

Processo n. 1005899-78.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) AUTOR: RAFAEL 

BOQUE DA SILVA - MT0013386A, PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

MT22273/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 15:10 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010679-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORUGO SODEIRO ORTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009394-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009394-33.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

23/04/2020 Hora: 16:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011831-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAKLINE CRISTINA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011831-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAKLINE 

CRISTINA DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008751-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANI PAULA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008751-75.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ARIANI PAULA SILVA LEITE REU: SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante 

na qual pretende ter realizada a rescisão do contrato existente junto à 

reclamada, vez que efetuado o pagamento da taxa de instalação dos 

serviços a serem prestados e até a presente data a empresa reclamada 

não cumpriu com a sua obrigação. Passo análise da liminar. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. A reclamante traz a alegação 

de que o serviço contratado junto à reclamada não foi prestado, mesmo 

após a autora ter efetuado o pagamento exigido pela empresa reclamada 

quanto a instalação dos seus serviços. Informa a existência de protocolos 

em contato mantido com a reclamada no intuito de instalar os serviços 

contratados, contudo, sem sucesso, fato que a motiva a requerer a 

descontinuidade do contrato. Com efeito, verifico que a suspensão do 

contrato deve ser deferida até a solução da lide, hipótese em que restará 

possível colher todos os elementos inerentes ao julgamento da demanda. 

Frise-se que a rescisão na forma como pleiteada não se compadece com 

o sistema, porquanto trata-se de medida desconstitutiva ou constitutiva 

negativa, inviável de ser acolhida liminarmente. De outro tanto, não soa 

jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que 

por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço 

nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão 

liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar 

para o fim de DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA a relação 

contratual existente com a reclamante referente a SKY BANDA LARGA, 

bem assim para que suspensa as cobranças dela decorrentes. Diante da 

suspensão da cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR 

que se ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte reclamante 

em cadastros de proteção ao crédito. Na hipótese de descumprimento da 

medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$1.000,00 (mil 

reais) a ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. 

Designe-se sessão de conciliação, conforme a pauta do juízo. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005610-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENY DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT16853-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008529-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS ANJOS CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Processo n. 1008529-10.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: MOACIR 

JOSE OUTEIRO PINTO - MT22997-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 

09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011855-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1011855-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO SILVA 

TEODORO BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO SILVA 

TEODORO BORGES POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011862-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MYRNA IGNEZ FORTES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011862-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MYRNA IGNEZ 

FORTES ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011864-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA EVANGELISTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011864-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIMARA 

EVANGELISTA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011473-19.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011473-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEONIDAS DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004946-17.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

MATHEUS MARQUES - MT16520-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 

09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011891-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE JESUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011891-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEIR DE 

JESUS CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006007-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AFONSO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE CESARIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

VICTOR AUGUSTO DE ARAUJO TAVEIRA (REQUERENTE)

RENATA CRAVEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

DANIEL FELIPE FIGUEIREDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO OAB - 

MT8009/O-A (ADVOGADO(A))

RENATA CRAVEIRO DE ARAUJO OAB - 919.687.631-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006007-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AFONSO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE CESARIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

VICTOR AUGUSTO DE ARAUJO TAVEIRA (REQUERENTE)

RENATA CRAVEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

DANIEL FELIPE FIGUEIREDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO OAB - 

MT8009/O-A (ADVOGADO(A))

RENATA CRAVEIRO DE ARAUJO OAB - 919.687.631-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006007-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AFONSO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE CESARIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

VICTOR AUGUSTO DE ARAUJO TAVEIRA (REQUERENTE)

RENATA CRAVEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

DANIEL FELIPE FIGUEIREDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO OAB - 

MT8009/O-A (ADVOGADO(A))

RENATA CRAVEIRO DE ARAUJO OAB - 919.687.631-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006007-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AFONSO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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JOSE CESARIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

VICTOR AUGUSTO DE ARAUJO TAVEIRA (REQUERENTE)

RENATA CRAVEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

DANIEL FELIPE FIGUEIREDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO OAB - 

MT8009/O-A (ADVOGADO(A))

RENATA CRAVEIRO DE ARAUJO OAB - 919.687.631-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006007-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AFONSO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE CESARIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

VICTOR AUGUSTO DE ARAUJO TAVEIRA (REQUERENTE)

RENATA CRAVEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

DANIEL FELIPE FIGUEIREDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO OAB - 

MT8009/O-A (ADVOGADO(A))

RENATA CRAVEIRO DE ARAUJO OAB - 919.687.631-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021294-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA GERMOGESCHI (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005862-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA SOBRINHO (AUTOR)

KEYLA DA SILVA BELIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005862-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA SOBRINHO (AUTOR)

KEYLA DA SILVA BELIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011896-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU GONCALVES BONASSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1011896-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRINEU 

GONCALVES BONASSI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR, MARIANA LIMA DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021649-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONDAINER CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004759-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALY PORTELA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011904-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEANGELA APARECIDA DE SOUZA SATELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011904-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEANGELA 

APARECIDA DE SOUZA SATELES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004582-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GLAUBER APARECIDO ANTUNES FERRAZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVISTARIA GREGÓRIO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006118-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LYVIA KAROLINNE DE SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS OAB - MT23867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021052-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LAURA DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006354-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIELLEN COUTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021339-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.18.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007558-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO CARVALHO GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT13408-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.18.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011930-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KATIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011930-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA KATIA 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011938-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011938-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCOS DE OLIVIERA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011793-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULCEMAR MACULAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010800-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ADILES DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010800-89.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SAMUEL ADILES DE OLIVEIRA LEITE REQUERIDO: EDITORA 

E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome ou justificar, comprovadamente, a 

relação existente com a pessoa indicada no documento juntado. Anoto 

para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008669-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAINA FARIAS SILVA BERGOLI (EXECUTADO)

CLEBER BERGOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Expeça-se Alvará Judicial, conforme consta da sentença no ID. 

27580858. Após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004247-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004247-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIVA GONCALVES DE QUEIROZ REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Defiro o 

pedido que consta no ID.29999818. Intime-se a parte promovente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos fatura de energia elétrica do seu 

endereço residencial (identificado na inicial), e prova de seu pagamento 

dos últimos doze meses. Aguarde-se audiência já agendada. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011373-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IASMIM OLIVEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011373-30.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: IASMIM OLIVEIRA DE ANDRADE REQUERIDO: ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do 

CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011945-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011945-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIO DA SILVA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011946-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011946-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CICERO DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011956-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZICLEIA CARDOZO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011956-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOZICLEIA 

CARDOZO PORTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011961-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE BARROS LOPES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JENIC SANTOS DA SILVA DIAS OAB - MT24729/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011961-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRAZIELE 

BARROS LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JENIC SANTOS DA 

SILVA DIAS POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011968-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GOMES MILLA MONTEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011968-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: FELIPE GOMES 

MILLA MONTEIRO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016970-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY HYAN GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016970-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WESLEY HYAN GOMES COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 60,44 (sessenta reais e quarenta e quatro 

centavos) com inclusão no SCPC em 07/02/2016. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Ante a ausência de preliminares passo à análise do 

mérito da causa. 3. A pretensão merece procedência. Da análise das 

provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Dessa forma, 

verifica-se que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. Cabe esclarecer, que as ademais anotações e nome da 

Requerente estão sendo discutidas em outras ações. Dessa forma, a 

conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no 

órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige 

reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a 

consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por WESLEY HYAN GOMES COSTA em desfavor de 

BANCO BRADESCO para DECLARAR a inexistência do débito objeto da 

lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$7.000,00 

(sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (07/02/2016). 

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do 

débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC). O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011977-88.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE JESUS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1011977-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGO DE JESUS 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILE POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011981-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS FERNANDA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011981-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAIS FERNANDA 

CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011982-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS YUHITI HIROSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID APARECIDO NUNES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011982-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS YUHITI 

HIROSE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA LUIZA FREITAS DE 

ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: DEIVID APARECIDO 

NUNES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011988-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011988-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO XAVIER 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011994-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011994-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCA DAS 

CHAGAS BARBOZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GRISIELY DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008871-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL REIS FILHO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULYANNO CASSIO FRANCO DE MOURA 96666889134 (REU)

DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

ALINE NUCIA DE MARCHI OAB - MT15444-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019436-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR OAB - MT16901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARIO CHINIKOSKI (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011999-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JAIRSO ALVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1011999-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIRSO ALVES 

BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSEMAR HONORIO 

BARRETO JUNIOR POLO PASSIVO: TOLEDO PIZA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007124-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH CRISTINA DE ARRUDA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

M A DE SOUZA PRADO - ME (REU)

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA (REU)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012008-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LID MARLLON SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012008-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LID MARLLON 

SILVA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000542-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO BELO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ MULLER (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021294-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA GERMOGESCHI (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005060-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA CABRAL FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000047-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE SOUZA DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012022-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS HENRIQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012022-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE DOS 

SANTOS HENRIQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

FLORENTINO RODRIGUES POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018935-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS OAB - MT20080-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018935-27.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos Advogados das partes, da data 

redesignada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 14:40 , que será realizada no CEJUSC DOS 
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JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seus clientes. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021930-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA (EXECUTADO)

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.18.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011506-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUVALDO SANTANA BASTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEISA BANDEIRA SANTANA OAB - MT25918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (TESTEMUNHA)

 

Processo n. 1011506-72.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) TESTEMUNHA: 

SHEISA BANDEIRA SANTANA - MT25918-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 14:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO BEZERRA ZANON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002711-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES REQUERIDO: 

HENIO BEZERRA ZANON Vistos, Defiro o pedido que consta no 

ID.29988344. Ante a proximidade da audiência, redesigne-se o ato 

conciliatório, conforme a pauta do juízo. Cite-se o reclamado, por 

mandado, no endereço e na forma indicada na petição anterior. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza de Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003350-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANNE CAROLINA DE SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Deixo de 

apreciar os Embargos Declaratórios que consta no ID. 28745708, vez que 

já foi objeto de análise, conforme consta da decisão no ID. 27920295. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012221-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CHAVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012221-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUCILENE CHAVES SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Intime-se a parte promovente para se manifestar referente aos Embargos 

juntado no ID. 28428798, no prazo de 5 (cinco) dias, após retorne os 

autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012440-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI TRINDADE DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012440-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDINEI TRINDADE DE CAMARGO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar referente aos 

Embargos juntado no ID. 28406491, no prazo de 5 (cinco) dias, após 

retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008565-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVANIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008565-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARIVANIA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a 
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parte promovente para se manifestar referente aos Embargos juntado no 

ID. 27675357, no prazo de 5 (cinco) dias, após retorne os autos 

conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009842-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIMAR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009842-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEIMAR JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar referente aos 

Embargos juntado no ID. 29725457, no prazo de 5 (cinco) dias, após 

retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010055-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE TORRES FONTES RODER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT262280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010055-46.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CRISTIANNE TORRES FONTES RODER REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar 

referente aos Embargos juntado no ID. 28613004, no prazo de 5 (cinco) 

dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011284-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RASTEIRO CASAGRANDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011284-07.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUCAS RASTEIRO CASAGRANDE REU: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, comprovante de identificação pessoal e procuração 

devidamente assinada, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011305-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011305-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012067-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARTINEZ AROCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1012067-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGERIO 

MARTINEZ AROCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HENRIQUE 

KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003157-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003157-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NOEMIA FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Diante 

da justificativa apresentada no Id. 30013728, determino seja redesignada 

audiência de conciliação conforme pauta do juízo. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003337-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003337-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANE GIL DA SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para indicar seus dados 

bancários ou procuração com poderes específicos para levantamento de 

valor. Observo que a procuração encartada aos autos no Id. nº 22705030 

não se mostra suficientemente clara acerca da outorga de poderes para 

levantamento de valor. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO(A))

ILSON FERNANDES SANCHES OAB - 041.592.761-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003167-27.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: ILSON FERNANDES SANCHES INTERESSADO: BANCO 

BRADESCO SA I- Peticiona a parte reclamante informando 

descumprimento da tutela de urgência deferida liminarmente. Aduz a parte 

reclamante que nada obstante o deferimento da tutela de urgência a parte 

reclamante realizou a cobrança do valor cuja suspensão fora determinada 

na decisão de Id. nº 28497818. Conforme se evola dos autos, no que toca 

à fatura com vencimento no dia 08/fevereiro/2020 no valor de R$4.279,33 

(quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos), 

tenho que não se caracteriza o descumprimento da obrigação imposta à 

parte reclamada. Com efeito, a decisão fora proferida em data de 

28/janeiro/2020, tendo sido efetivada a intimação da parte reclamada para 

o seu cumprimento em data de 05/fevereiro/2020 (Id. nº 29103277). 

Ocorre que, conforme se colhe da própria fatura carreada aos autos pela 

parte reclamante, a data indicado no referido boleto como data de 

processamento, antecede a própria data em que proferida a decisão, 

porquanto indica como data de processamento o dia 24/janeiro/2020. 

Nesse contexto é que quando da efetivação da intimação, a fatura com 

vencimento no dia 08/fevereiro/2020 já havia sido emitida, não havendo 

como considerar descumprida pelo fato de ali constar o débito do valor 

contestado. II- De outro tanto, acerca da alegação de que a cobrança, 

embora de modo diverso, ocorreu na fatura com vencimento no dia 

08/março/2020, determino seja a parte reclamante intimada para renovar a 

juntada aos autos da referida fatura, porquanto o documento juntado aos 

autos não se mostra suficientemente legível, dificultando a análise do 

referido documento. Posto isso, afasto desde já o alegado 

descumprimento em relação à fatura com vencimento no mês de 

fevereiro/2020 e determino seja a parte reclamante intimada para renovar 

a juntada da fatura com vencimento no mês de março/2020 para 

possibilitar a sua análise a respeito do alegado descumprimento 

sustentado. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003949-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003949-34.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SIMONE FARIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Defiro em parte o 

pedido formulado no petitório de Id. nº 29886673. Constata-se da 

documentação anexada à inicial que o comprovante de residência, bem 

como o extrato de negativação juntados não se mostram suficientemente 

legíveis, de modo que nesse contexto se mostra necessária a 

determinação de emenda para que tais documentos (comprovante de 

residência e extrato de negativação sejam juntados). De outro tanto, diante 

da alegação de inexistência de relação jurídica da reclamante para com a 

reclamada absolutamente infundada a determinação de juntada de 

comprovante de pagamento das faturas originadas de seu endereço, 

porquanto ao sustentar não possuir relação jurídica com a reclamada, 

inexistirá fundamento, acaso se confirme tal negativa, para que a 

reclamante seja negativada por fatura que se encontre em nome de 

terceira pessoa, ainda que em débito com a reclamada. Posto isso, 

determino seja a parte reclamante intimada para emendar a inicial juntando 

aos autos documento comprobatório de residência atualizado e em seu 

próprio nome, bem como cópia legível do extrato de inscrição de seus 

dados em cadastros de proteção ao crédito. Anoto para tanto o prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011030-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LUCIANO DA ROCHA MORINIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011030-34.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ADALBERTO 

LUCIANO DA ROCHA MORINIGO RECLAMADO(A): TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando 

aos autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome. 

Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de março de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011357-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIANE PEREIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011357-76.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: JARDIANE 

PEREIRA ALVES RECLAMADO(A): ITAU UNIBANCO S/A DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de março de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011384-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DA FONSECA CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011384-59.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: MATHEUS DA 

FONSECA CORREIA RECLAMADO(A): MIDWAY S.A.- CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome ou justificar, comprovadamente, a 

relação existente com a pessoa indicada no documento juntado. Anoto 

para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de março de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011235-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE MAIA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011235-63.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: GRACIELLE MAIA 

CAMPOS RECLAMADO(A): AZUL LINHAS AEREAS DECISÃO Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos comprovante 

de residência atualizado e em seu próprio nome. Anoto para tanto o prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 6 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011621-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZIAD ADNAN FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO 62689401134 (REQUERIDO)

JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

KLEYTON FERREIRA AGOSTINHO 03687217108 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011621-93.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZIAD ADNAN FARES REQUERIDO: JOSE MARCONDES DOS 

SANTOS NETO 62689401134, JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO, 

KLEYTON FERREIRA AGOSTINHO 03687217108 Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial colacionando aos autos o instrumento 

do mandato datado recentemente, porquanto o que consta dos autos 

registra data em muito pretérita. Tal determinação tem por finalidade evitar 

eventuais questões que podem vir em prejuízo da justiça, dado ao fato de 

que cuidando-se de processo virtual o documento original não fica retido 

nos autos. Determino ainda que traga aos autos comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome. Anoto para tanto o prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010963-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA RIBEIRO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010963-69.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VANILZA RIBEIRO DE MAGALHAES REU: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos, Tendo em vista o pedido formulado pela parte reclamante em 

sede de tutela de urgência, determino seja ela intimada para juntar aos 

autos eventual comprovação de inscrição em cadastros de proteção ao 

crédito. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010296-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE JUNIOR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010296-83.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CLAUDIO HENRIQUE JUNIOR DA SILVA REU: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando 

aos autos documento comprobatório da aludida negativação, de origem do 

órgão onde consta a anotação (SPC, SERASA, SCPC) em consulta de 

balcão, porquanto o extrato juntado aos autos não indica, de modo 

suficientemente claro, se a data nele constante é a data em que realizada 

a inscrição ou se a data de vencimento do suposto débito. Anoto para 

tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

aditamento. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011501-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REU)

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011501-50.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ANA LAURA DA 

SILVA BRITO RECLAMADO(A): IUNI EDUCACIONAL S.A. e outros 

DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos comprovante de residência atualizado. Anoto para tanto o prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 9 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011334-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLAINE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011334-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLAINE FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial juntando aos autos documento comprobatório da aludida 

negativação, de origem do órgão onde consta a anotação (SPC, SERASA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 658 de 828



SCPC) em consulta de balcão, porquanto o extrato juntado aos autos não 

indica, de modo suficientemente claro, se a data nele constante é a data 

em que realizada a inscrição ou se a data de vencimento do suposto 

débito. Determino ainda que junte aos autos comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome ou justifique, comprovadamente, a 

relação existente com a pessoa indicada no documento juntado. Anoto 

para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011680-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011680-81.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: MICHELY 

FERREIRA DE SOUZA RECLAMADO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Determino ainda que a parte renove a juntada do 

extrato que comprova a negativação, promovendo a digitalização do 

documento de maneira a possibilitar a sua leitura integral, porquanto a 

forma como digitalizado omite informações constantes do referido 

documento. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011159-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011159-39.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: JOSE HENRIQUE 

RODRIGUES GONCALVES RECLAMADO(A): AIR EUROPA LINEAS 

AEREAS SOCIEDAD ANONIMA DECISÃO Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial juntando aos autos comprovante de residência atualizado 

e em seu próprio nome. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011148-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSA SILVA GODINHO HENRIQUE (REQUERENTE)

MARCELO CRISTIANO HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011148-10.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: GEUSA SILVA 

GODINHO HENRIQUE e outros RECLAMADO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A 

DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome. Anoto 

para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011182-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO NUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011182-82.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: AGNALDO 

NUNES DE CAMPOS RECLAMADO(A): IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos comprovante 

de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004038-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOLINDA ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004038-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOLINDA ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

Defiro o pedido de expedição de certidão de crédito, para que possa a 

parte credora proceder à habilitação no Juízo da Recuperação Judicial. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020448-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA IASMIM RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020448-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANESSA IASMIM RODRIGUES MACHADO REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Intime-se o promovente para se manifestar 

sobre a petição de Id. 29895295. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012736-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIVINO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012736-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE VALDIVINO DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o pagamento do acordo, sob pena de penhora. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021826-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARNEIRO DE FREITAS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA AGUIAR LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021826-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO CARNEIRO DE FREITAS FILHO REQUERIDO: 

JOELMA AGUIAR LIMA Vistos, Expeça-se novo mandado de intimação 

para a parte autora para, no prazo de dez dias, informar o endereço 

atualizado da promovida, sob pena de extinção. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008596-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER NERIS DE ANDRADE (EXECUTADO)

CARLA MARIA RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008596-72.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

DENNER NERIS DE ANDRADE, CARLA MARIA RODRIGUES GOMES Vistos, 

Peticiona a parte reclamante (Id. 29954294) postulando pedido já 

apreciado por este juízo, conforme se colhe da deliberação de Id. 

29701344 Posto isso, não havendo circunstâncias que modifiquem o que 

decidido anteriormente, mantenho a decisão por seus próprios 

fundamentos. Intime-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GORI CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000830-65.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANE GORI CURVO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Diante do teor da manifestação (Id. 29994800), defiro o pedido de 

redesignação do ato. Designe-se nova data para a audiência de 

conciliação. Intimem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000753-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL TOLOI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000753-56.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

EXECUTADO: RAQUEL TOLOI Vistos, Citem-se no endereço informado no 

Id. 30033532. Intime-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014415-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM OAB - MT22312/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014415-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WEBERSON DE ALMEIDA LIMA REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

Intime-se a parte executada para que pague e comprove o pagamento do 

valor devido, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir multa de 10 % sobre 

o débito, nos termos do art. 523, §1º do CPC. Anoto que não são devidos 

os honorários advocatícios previstos na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012078-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA LIMA DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1012078-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAYNARA LIMA 

DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO MARQUES E 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1045510-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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Converto o feito em diligência para determinar que a Reclamante comprove 

nos autos, no prazo de cinco dias, o atendimento ao disposto no art 8º, II, 

III, ou IV, da Lei nº 9099/95, pois os documentos colacionados à inicial não 

comprovam o enquadramento comercial. Aguarde-se o transcurso do 

prazo, após retorne-se os autos para julgamento. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005201-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005201-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA REQUERIDO: HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita. Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009295-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA GADRET EBELING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB - MT13121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009295-63.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTA GADRET EBELING REQUERIDO: QUALICORP 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED-RIO COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Vistos, Cuida-se de 

demanda na qual a parte reclamante postula a concessão de liminar em 

antecipação de tutela para o fim de determinar as Reclamadas que 

autorizem/liberem ou custeiem as consultas médicas urgentes 

necessárias – ginecológica e oftalmologista e respectivos exames – 

mamografia e campimetria, bem como, quaisquer outros que os médicos 

da Requerente solicitarem até o final da presente demanda. Passo à 

análise do pedido. Com efeito, conforme se colhe dos autos a parte 

reclamante fez a prova suficiente a conduzir a um juízo de 

verossimilhança de suas alegações vertidas na inicial. Narra a parte 

reclamante que diante da informação de que a carteira está inativa, entrou 

em contato Qualicorp- Primeira Requerida e com a Segunda Requerida – 

Unimed, tendo ambas se isentado do problema, apontado a 

responsabilidade à outra. Cumpre reconhecer que incumbe à parte a 

narrativa dos fatos conforme a verdade, sob pena de caracterização do 

instituto jurídico da litigância de má-fé. Neste particular é que anuncia não 

ter recebido qualquer notificação prévia ao cancelamento, informando a 

existência de algum problema e ainda, comprova estar adimplente. Daí é de 

se vislumbrar com base na Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso 

II a imprescindibilidade da notificação prévia para somente após ela e 

diante da omissão estará a reclamada autorizada a efetuar o 

cancelamento unilateral do plano. Tal circunstância se apresenta como 

condição de validade e legitimidade do ato de cancelamento, sendo, 

inclusive reforçado pela jurisprudência, valendo transcrever: CIVIL. 

PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. CANCELAMENTO. PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. Não ficou demonstrado nos autos que houve notificação 

acerca do cancelamento do contrato, incorrendo as operadoras do plano 

de saúde em ilegalidade, nos termos do art. 13, parágrafo único, inc. II, da 

Lei 9.656/98. 2. A negativa de autorização para consulta média causou 

sofrimento e dissabores que ultrapassam a esfera do ordinário, pois a 

autora, já idosa, ficou descoberta da assistência para o tratamento da 

doença diagnosticada como "osteoartrite em ambos joelhos", o que dá 

ensejo à reparação pelos danos morais sofridos. 3. Recurso provido. 

(Acórdão n.910984, 20140111189627APC, Relator: JOSAPHÁ 

FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 11/12/2015. Pág.: 207) 

Aí se apresentam os requisitos para o restabelecimento do status quo 

ante, importando ainda considerar o fato de que a parte reclamante conta 

95 anos de idade, servindo o plano de saúde como cautela maior à 

manutenção de sua saúde. Ora, acerca de tal pedido de antecipação da 

tutela tenho que o Estatuto Processual Civil possibilita ao Magistrado que, 

provocado, antecipe, total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida 

pelo autor, desde que, preenchidos os requisitos legais, para tanto, quais 

sejam, a existência de prova inequívoca a fundamentar a verossimilhança 

do alegado e cumulativamente que haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ainda que fique demonstrado o 

abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 

Importa registrar no caso em apreço que não se há de sustentar a 

irreversibilidade da media, uma vez que a hipótese apresenta situação 

perfeitamente reversível, porquanto trata-se de relação de consumo cujos 

pagamentos se operam mensalmente, sendo de extremada prejudicialidade 

à parte reclamante o indeferimento da tutela pretendida liminarmente, 

deixando-a descoberta pelo plano de saúde contratado. Assim é que não 

restam dúvidas acerca da existência dos citados e necessários requisitos 

legais, porquanto há a prova da verossimilhança e bem assim a 

demonstração do dano que pode, inclusive, vir a ser majorado pelo 

decurso do tempo. Por tais razões é que DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR à reclamada que 

autorizem/liberem ou custeiem as consultas médicas urgentes 

necessárias – ginecológica e oftalmologista e respectivos exames – 

mamografia e campimetria, bem como, quaisquer outros que os médicos 

da Requerente solicitarem até o final da presente demanda, a partir de sua 

intimação. Anoto, com fulcro na norma do art. 461, §3º e §4º do CPC pena 

pecuniária (multa) que fixo no montante de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008532-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE CONCEICAO SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE SOUZA OAB - MT25548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008532-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARLENE CONCEICAO SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: 

INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 

ME Vistos, Cuida-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c AÇÃO 

INDENIZATÓRIA, E LUCRO SESSANTE" na qual busca a parte reclamante 

que seja a reclamada compelida a efetuar a entrega do diploma de 

conclusão do curso superior de Licenciatura em Pedagogia. Passo análise 

da liminar. Conforme disposição expressa do Art. 300 do CPC, para que se 

possa antecipar os efeitos da tutela, imprescindível que a documentação 

demonstre ao julgador a verossimilhança do alegado, bem assim, que haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, 

in casu, concorrem. Conforme se evola dos autos há documentação 

bastante para conduzir à verossimilhança da alegação vertida na inicial, 

porquanto resta demonstrado que o curso já se findou e bem assim que a 
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reclamante o concluiu, sendo aprovada em todas as disciplinas, inclusive, 

já tem até o certificado de conclusão de curso. Referido documento é 

próprio à caracterização da verossimilhança, uma vez que a própria 

reclamada certifica ter a reclamante concluído o curso por ela ministrado. 

De outro tanto o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

ressai do fato de que aguarda a reclamante já há mais de 02 (dois) anos. 

Tal situação é bastante para demonstrar a possibilidade de dano à parte 

reclamante, porquanto sabido que as exigências para o mercado de 

trabalho são amplas, militando, de modo imensurável a comprovação por 

meio do diploma, o qual por certo aponta maior qualificação do candidato a 

uma vaga, quer no setor público, quer no privado. Por tais razões é que 

entendendo presentes os requisitos legais para a concessão da medida é 

que DEFIRO a antecipação parcial dos efeitos da tutela para o fim de 

DETERMINAR à reclamada que proceda a entrega do diploma do curso 

superior de licenciatura em pedagogia a parte promovente, no prazo de 10 

(dez) dias. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, 

desde já, multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada 

pelas reclamadas em favor da reclamante. Já designada audiência de 

tentativa de conciliação.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011085-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011085-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CAROLINA LEITE DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de ação fundada no CDC em que a 

parte reclamante pretende ser indenizada por danos que experimentou em 

razão de ato praticado pela reclamada. Com efeito, conforme se colhe dos 

autos a parte reclamante reside na comarca de Sorriso e a demanda fora 

ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente hipótese 

o feito não deve ter seu trâmite nesse Juizado Especial. Explico. A regra 

geral prevista no CPC, art. 46 é de que a demanda, fundada em direito 

pessoal ou direito real sobre bem móvel será proposta no domicílio do réu; 

ao passo que a regra específica, prevista no CDC, art. 101, inciso I anota 

que a demanda será proposta no domicílio do autor (consumidor). 

Vislumbra-se daí a aparência de um choque de normas, o que em verdade 

se esclarece a partir do fundamento da demanda, isto é, se embasada no 

Código de Defesa do Consumidor aplicar-se-á o que nela consta (regra 

específica), ausente esse fundamento (relação de consumo) aplicar-se-á 

o Código de Processo Civil, regra geral. E no caso dos autos não há 

dúvida de que a relação de consumo se ostenta, tanto é que parte dos 

pedidos foram formulados com base nas regras do CDC, tal como o que 

anota o pedido de inversão do ônus da prova. Nesse enfoque, resta 

cogente o reconhecimento da incompetência desse Juizado, porquanto a 

parte autora reside em comarca diversa e os fundamentos que dão base à 

reclamação se sustentam na relação de consumo, daí porque têm 

aplicabilidade as regras específicas do CDC, inclusive a que toca à 

competência. De outra banda, em se tratando do Juizado Especial Cível é 

permitido o reconhecimento ex officio da chamada incompetência relativa, 

tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, transcrevo: 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

Rio de Janeiro/RJ). Destarte, reconheço a incompetência desse Juizado 

Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, determinando 

de pronto a EXTINÇÃO do feito, o que faço com forte na norma do art. 51, 

inciso III da Lei nº 9.099/95. Intime-se a parte reclamante. Preclusas as 

vias impugnativas, arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010810-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010810-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte 

Embargante alega omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte 

contrária manifesta quanto aos embargos de declaração, conforme consta 

no ID. 28639138. Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto 

no art. 1.023, do CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, 

em regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos 

declaratórios, se existente omissão na decisão sobre questão debatida 

nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e o manifesto 

equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse caso específico da 

sentença ora questionada. Imperativo declarar que os presentes 

embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não objetivam 

aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a inexistência 

de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a impertinência 

do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do presente Embargos 

de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a sentença que consta 

no ID. 27503865. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006753-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006753-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILSON FERNANDES DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte 

Embargante alega omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte 

contrária manifesta quanto aos embargos de declaração, conforme consta 

no ID. 28473884. Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto 

no art. 1.023, do CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, 

em regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos 

declaratórios, se existente omissão na decisão sobre questão debatida 

nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e o manifesto 

equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse caso específico da 

sentença ora questionada. Imperativo declarar que os presentes 

embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não objetivam 

aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a inexistência 

de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a impertinência 

do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do presente Embargos 

de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a sentença que consta 

no ID. 26489018. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007087-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE MOARES (REQUERENTE)

LAVINIA FABIANA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT18368/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007087-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE MOARES, LAVINIA 

FABIANA COSTA E SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS 

LTDA, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos. Cuida-se de 

Embargos de Declaração em que a parte Embargante alega omissão, 

pleiteando efeito modificativo. A parte contrária manifesta quanto aos 

embargos de declaração, conforme consta no ID. 28500913. Os embargos 

foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC. É o 

breve relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente é 

possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não 

ocorreu nesse caso específico da sentença ora questionada. Imperativo 

declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, 

porquanto, não objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando 

evidenciada a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, 

mantendo incólume a sentença que consta no ID. 26432380. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008841-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008841-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte 

Embargante alega omissão e contradição, pleiteando efeito modificativo. A 

parte contrária manifesta quanto aos embargos de declaração, conforme 

consta no ID. 28425834. Os embargos foram interpostos dentro do prazo 

previsto no art. 1.023, do CPC. É o breve relatório. Decido. É de se 

observar que, em regra, somente é possível conferir caráter modificativo 

aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre questão 

debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e o 

manifesto equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse caso específico 

da sentença ora questionada. Imperativo declarar que os presentes 

embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não objetivam 

aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a inexistência 

de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a impertinência 

do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do presente Embargos 

de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a sentença que consta 

no ID. 27139517. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011896-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU GONCALVES BONASSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011896-42.2020.8.11.0001. 

AUTOR: IRINEU GONCALVES BONASSI REU: ENERGISA S/A Vistos, 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

C/C PEDIDO LIMINAR, na qual pretende a parte reclamante a antecipação 

dos efeitos da tutela para o fim de suspender a exigibilidade da fatura 

referente aos meses de novembro e dezembro/2019 e fevereiro /2020. 

Passo análise da liminar. A parte colaciona aos autos faturas que apontam 

significativa diferença entre os meses objeto da demanda e outros, fato 

que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da reclamante. Tendo em 

vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar 

solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o 

serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC nº 6/227055-1), no prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o 

Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. DEFIRO ainda a suspensão da cobrança das faturas objeto da 

demanda, bem assim determino que a parte reclamada se abstenha de 

promover a inscrição dos dados do reclamante no rol de inadimplentes, ou 

já tendo feito, que promova a sua exclusão, para o que anoto o prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da efetiva intimação. Impõe registrar que a 

presente decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento 

das demais obrigações provenientes do serviço de fornecimento de 

energia elétrica, mas tão só suspende a cobrança dos valores referentes 

ao período objeto da demanda (novembro/2019, dezembro/2019 e 

fevereiro/2020). Fixo, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a 

presente decisão no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011668-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011668-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERSON RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 
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BMG S.A Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte 

reclamante na qual pretende ter realizada a suspensão da cobrança 

levada a efeito em seu desfavor, porquanto assenta que a contratação 

embora tenha existido, decorreu de vício do consentimento, pois 

acreditava estar contratando empréstimo consignado, quando na verdade 

houve a contratação de cartão de crédito. Passo análise da liminar. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa considerar que a 

parte reclamante sustenta ter efetivado contrato de empréstimo 

consignado, todavia, posteriormente verificou em sua folha de pagamento 

a existência de desconto identificado como reserva de margem de cartão 

de crédito. Some-se a isso o fato de que a parte reclamante não 

reconhece a contratação de cartão de crédito, de modo que sustenta 

serem indevidos tais descontos. Vale ainda acrescentar como fundamento 

da presente decisão o princípio segundo o qual as partes devem expor os 

fatos conforme a verdade, restando, pois, satisfeito o primeiro requisito 

legal. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará 

na hipótese de ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no 

curso da demanda. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o 

deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe 

apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à parte 

reclamada que SUSPENDA, imediatamente, a cobrança objeto da lide 

(reserva de margem de cartão de crédito), bem assim diante da 

suspensão da cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR 

que se ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte reclamante 

em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto da 

demanda. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, 

desde já, multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada pela 

reclamada em favor da reclamante. Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008751-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA BRITO DO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008751-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDINA BRITO DO PINHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante alega 

omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária manifesta quanto 

aos embargos de declaração, conforme consta no ID. 28813358. Os 

embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente 

é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não 

ocorreu nesse caso específico da sentença ora questionada. Imperativo 

declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, 

porquanto, não objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando 

evidenciada a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, 

mantendo incólume a sentença que consta no ID. 27349611. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010657-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LORENA NUNES DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010657-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA LORENA NUNES DE JESUS SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante alega 

omissão e contradição, pleiteando efeito modificativo. Os embargos foram 

interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC. É o breve 

relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse 

caso específico da sentença ora questionada. Imperativo declarar que os 

presentes embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não 

objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a 

inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a 

impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do 

presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a 

sentença que consta no ID. 27595643. Após decurso do prazo retorne os 

autos concluso para apreciação do Recurso. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003917-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO PESENTI SANDRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003917-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIO FERNANDO PESENTI SANDRIN REQUERIDO: OI S/A 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão e contradição, pleiteando efeito modificativo. A parte 

contrária manifesta quanto aos embargos de declaração, conforme consta 

da no ID. 29077431 Os embargos foram interpostos dentro do prazo 

previsto no art. 1.023, do CPC. É o breve relatório. Decido. É de se 

observar que, em regra, somente é possível conferir caráter modificativo 

aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre questão 

debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e o 

manifesto equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse caso específico 

da sentença ora questionada. Imperativo declarar que os presentes 

embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não objetivam 

aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a inexistência 

de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a impertinência 

do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do presente Embargos 

de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a sentença que consta 

no ID. 28117788. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011556-35.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011556-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX CUNHA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de 

Embargos de Declaração em que a parte Embargante alega contradição, 

pleiteando efeito modificativo. Os embargos foram interpostos dentro do 

prazo previsto no art. 1.023, do CPC. É o breve relatório. Decido. É de se 

observar que, em regra, somente é possível conferir caráter modificativo 

aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre questão 

debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e o 

manifesto equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse caso específico 

da sentença ora questionada. Imperativo declarar que os presentes 

embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não objetivam 

aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a inexistência 

de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a impertinência 

do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do presente Embargos 

de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a sentença que consta 

no ID. 27576792. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007987-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007987-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CATIANE NUNES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão, pleiteando efeito modificativo. Os embargos foram 

interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC. É o breve 

relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse 

caso específico da sentença ora questionada. Imperativo declarar que os 

presentes embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não 

objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a 

inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a 

impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do 

presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a 

sentença que consta no ID. 26607199. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003067-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA TAILA DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003067-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GESSICA TAILA DE TOLEDO. REQUERIDO: ENERGISA S/A. 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão, pleiteando efeito modificativo. Os embargos foram 

interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC. É o breve 

relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse 

caso específico da sentença ora questionada. Imperativo declarar que os 

presentes embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não 

objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a 

inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a 

impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do 

presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a 

sentença que consta no ID. 26228709. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003184-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003184-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENI DE SOUZA CAVALCANTE REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão, pleiteando efeito modificativo. Os embargos foram 

interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC. É o breve 

relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse 

caso específico da sentença ora questionada. Imperativo declarar que os 

presentes embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não 

objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a 

inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a 

impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do 

presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a 

sentença que consta no ID. 25831797. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007107-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILINA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007107-31.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUCILINA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte 

Embargante alega omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte 

contrária manifesta quanto aos embargos de declaração, conforme consta 

no ID. 29209275. Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto 

no art. 1.023, do CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, 

em regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos 

declaratórios, se existente omissão na decisão sobre questão debatida 

nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e o manifesto 

equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse caso específico da 

sentença ora questionada. Imperativo declarar que os presentes 

embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não objetivam 

aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a inexistência 

de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a impertinência 

do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do presente Embargos 

de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a sentença que consta 

no ID. 27141808. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012504-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA SABARA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012504-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULA CRISTINA SABARA DE ARAUJO REQUERIDO: BRDU 

SPE VARZEA GRANDE LTDA Vistos. Cuida-se de Embargos de 

Declaração em que a parte Embargante alega omissão, pleiteando efeito 

modificativo. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em regra, 

somente é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se 

existente omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou 

devidamente demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do 

julgador, o que não ocorreu nesse caso específico da sentença ora 

questionada. Imperativo declarar que os presentes embargos são 

manifestamente protelatórios, porquanto, não objetivam aclarar ou a 

integrar a decisão, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado 

busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca 

da matéria ora impugnada, o que não se compadece com o recurso 

manejado. Deste modo, restando evidenciada a inexistência de quaisquer 

dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do presente Embargos de 

Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a sentença que consta no 

ID. 27502472. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006098-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006098-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANA MARIA QUEIROZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante alega 

omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária manifesta quanto 

aos embargos de declaração, conforme consta no ID. 28644002. Os 

embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente 

é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não 

ocorreu nesse caso específico da sentença ora questionada. Imperativo 

declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, 

porquanto, não objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando 

evidenciada a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, 

mantendo incólume a sentença que consta no ID. 27108778. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011388-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TOMAZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011388-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEITON TOMAZ GOMES DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante alega 

contradição, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária manifesta 

quanto aos embargos de declaração, conforme consta no ID. 28595728. 

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente 

é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não 

ocorreu nesse caso específico da sentença ora questionada. Imperativo 

declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, 

porquanto, não objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando 

evidenciada a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, 

mantendo incólume a sentença que consta no ID. 27497165. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARYLIA ESTEVES (REQUERENTE)

CARLA CRISTINY ESTEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006888-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARYLIA ESTEVES, CARLA CRISTINY ESTEVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I- Peticiona a parte reclamante postulando a aplicação da 

multa ao argumento de que a reclamada não teria dado cumprimento à 

determinação judicial de Id. nº 29608025. Na sequência peticiona a parte 

reclamada (Id. nº 30000859) justificando a existência de circunstância 

técnica que impossibilitava o cumprimento da tutela de urgência, vez que o 

padrão não estaria instalado de acordo com a norma técnica e bem assim 

pelo fato da caixa estar com o barramento danificado. II- Nada obstante o 

teor do que informado no petitório juntado pela parte reclamada (Id. nº 

30000859) justificando o desatendimento à determinação judicial, tenho 

que este não à exime da responsabilidade. Conforme se colhe do teor da 

decisão de Id. nº 29608025 o prazo ficado para cumprimento da tutela de 

urgência foi de 24 (vinte e quatro) horas, tendo a intimação da reclamada 

ocorrido, via oficial de justiça, em data de 26/fevereiro/2020. Nesse 

contexto se faz impositivo observar que em se tratando de feito que 

tramita junto ao Juizado Especial Cível é de se observar que o termo inicial 

do prazo ocorre com o ato de ciência/intimação da parte, conforme consta 

do Enunciado nº 13 do Fonaje, nesse sentido, transcrevo: ENUNCIADO 13 

– Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da 

data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do 

comprovante da intimação (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL) 

Ademais, ainda que fosse considerado o prazo da juntada do mandado 

aos autos, a parte reclamada somente veio a peticionar nos autos em data 

de 09/março/2020, isto é, muito além do prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

fixado na decisão. Tal circunstância é suficiente para demonstrar que o 

descumprimento da medida se caracteriza no caso em exame. Posto isso, 

DETERMINO seja a parte reclamada intimada pessoalmente para o fim de 

dar integral cumprimento ao que já determinado na deliberação de Id. nº 

29608025. Anoto, para tanto, o prazo de 05 (cinco) horas para o 

cumprimento da medida. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua 

certidão o horário em que encerrada a diligência. Fixo, desde já, para a 

hipótese de novo descumprimento, multa no importe de R$3.000,00 (três 

mil reais), em substituição àquela anteriormente fixada. Intime-se. 

Cumpra-se, em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011833-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARIA DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT6056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011833-17.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAIR MARIA DA SILVA MACIEL REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A. I- Determino à Secretaria do Juízo que promova a 

inclusão da segunda reclamada, porquanto a parte reclamante deixou de 

fazê-lo quando da distribuição da ação. II- Cuida-se de pedido liminar 

formulado por NAIR MARIA DA SILVA MACIEL na qual pretende ter seu 

nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de 

que inexiste o débito apontado pelo reclamado BANCO BRADESCARD S/A 

e registrado no rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa ainda considerar que 

não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de 

existirem créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com 

o débito apontado pelo reclamado Banco Bradescard S/A no valor de 

R$99,97 (noventa e nove reais e noventa e sete centavos), com data de 

vencimento no dia 19/setembro/2019 e inclusão em data de 

01/novembro/2019. Intime-se o reclamado Banco Bradescard S/A para 

que promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de citação/intimação 

SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o 

sistema PJe tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte 

intimada de ter acesso a documentos dos autos que se apresentam 

relevantes ao cumprimento da ordem judicial. III- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009932-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL VIEIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DOMINGUES DE SOUZA OAB - DF47984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009932-14.2020.8.11.0001. 

AUTOR: WENDEL VIEIRA DA CONCEICAO REU: MTCRED FRANCHISING 

TELEATENDIMENTO LTDA - ME I- Cuida-se de “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

CONTRATO DE FRANQUIA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” formulada por Wendel Vieira da 

Conceição em desfavor de Mtcred Franchising e Correspondente Bancário 

Ltda., postulando, em sede de tutela de urgência, pedido consistente na 

suspensão do contrato, na suspensão de cobranças decorrentes do 

contrato e, por fim, que se abstenha de realizar a inscrição de seus dados 

em cadastros de proteção ao crédito. O pleito merece acolhimento. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. A parte reclamante traz 

alegações consistente no fato de que a proposta de contrato ofertada não 

se aperfeiçoou da maneira como anunciado pela reclamada, sendo que em 

razão de tais fatos não possui interesse na manutenção do contrato. 

Aduz ainda o desatendimento da norma legal prevista no art. 4º da Lei nº 

8.955/94, porquanto o contrato não lhe teria sido entregue no prazo 

legalmente estipulado, qual seja, com 10 (dez) dias de antecedência da 

assinatura. Nada obstante esteja o feito ainda em sua fase inicial, estando 

ainda pendente toda a fase instrutória, na qual certamente, a parte 

reclamada também trará ao bojo dos autos elementos de prova capazes 

de formar o conjunto probatório, tenho que o pedido de tutela de urgência 

encontra fundamento para o seu acolhimento. Sendo certo que incumbe 

às partes a apresentação dos fatos conforme a verdade, sob pena de 

caracterização de litigância de má-fé, tenho que nenhum elemento 

circunstância se evidencia prejudicial, quer à parte reclamante, quer à 
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parte reclamada, diante do acolhimento do pleito, sendo certo afirmar que 

o inverso pode acarretar em prejuízo à parte, eis que as cobranças 

persistiriam no decurso da demanda. Importa ainda acrescer, a título de 

argumento, que a própria parte reclamante manifesta o seu desinteresse 

na continuidade da relação contratual estabelecida entre as partes, o que, 

por encontrar pontos controvertidos restou como objeto da presente 

demanda. Entretanto, sabendo que o cancelamento do contrato não pode 

se estabelecer de modo liminar, porquanto caracteriza decisão de 

natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, a qual somente pode se 

originar a partir da sentença de mérito que aprecia toda a prova produzida 

nos autos. Nesse viés verifico que a suspensão do contrato deve ser 

deferida até a solução da lide, hipótese em que restará possível colher 

todos os elementos inerentes ao julgamento da demanda. De outro tanto, 

não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar para o fim de DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA a 

relação contratual, bem assim as cobranças dela decorrentes, diante da 

suspensão da cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR 

que SE ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte reclamante 

em cadastros de proteção ao crédito. Na hipótese de descumprimento da 

medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três 

mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. II- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010141-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE REGINA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010141-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALICE REGINA DA SILVA BORGES REQUERIDO: CLARO 

S.A. I- Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA 

INDEVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” formulada por 

Alice Regina da Silva Borges em desfavor de Claro S/A, postulando, em 

sede de tutela de urgência, pelo deferimento da suspensão de cobranças 

levadas a efeito em seu desfavor em razão de serviços não contratados. 

O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Importa considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 

no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada que 

SUSPENDA, imediatamente, a cobrança objeto da demanda (APLICATIVOS 

DIGITAIS CLARO BANCA E APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VÍDEO), bem 

assim, diante da suspensão da cobrança impõe como consequência lógica 

DETERMINAR que SE ABSTENHA de promover a inclusão de dados da 

parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito 

objeto da demanda. Intime-se, pessoalmente, a parte reclamada para dar 

integral cumprimento à presente decisão. Na hipótese de descumprimento 

da medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$3.000,00 

(três mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. 

Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM 

CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010659-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010659-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO JOSE DE ALMEIDA REQUERIDO: MOTO RACA 

LTDA, BANCO PAN I- Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA” formulada por Fernando José de Almeida em desfavor de Moto 

Raça Ltda. e Banco Panamericano, postulando em sede de tutela de 

urgência que as reclamadas retifiquem informação equivocadamente 

encaminhada ao órgão de trânsito que impossibilita o reclamante de 

emplacar a motocicleta e ter a documentação de porte obrigatório para 

trânsito. II- O pedido merece deferimento. Nenhuma dúvida de que se 

estabeleceu entre as partes uma relação jurídica de direito material ínsita 

ao direito consumerista, pois, conforme interpretação sistêmica dos 

comandos insertos nos arts. 2º, 3º e §1º do Estatuto Consumerista, é 

consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza serviço (ou adquire 

produto) na condição de destinatário final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, 

além da pessoa física, também a pessoa jurídica que desenvolve 

atividade, como no caso, de prestação de serviços (CDC, Art. 3º). 

Conforme se evola da inicial o reclamante adquiriu o veículo motocicleta 

Honda, NXR 160 Bros, ESDD Flex, ano 2019/2020, chassi 

9C2KD0810LR014252, cor vermelha, conforme nota fiscal nº 000126134. 

Todavia, ao dirigir-se ao Detran/MT para o fim de regularizar a 

documentação do veículo adquirido viu-se impedido em razão de constar a 

informação do gravame dirigido ao órgão de trânsito do Estado de Mato 

Grosso do Sul – MS. Conforme se colhe do áudio juntado aos autos (Id. nº 

29869955), bem assim diante do documento de Id. nº 29869943 o 

equívoco verificado que vem impossibilitando o reclamante de regularizar a 

documentação de sua motocicleta diz com a inscrição de maneira 

equivocada do registro de alienação fiduciária, porquanto anotado o 

Estado de Mato Grosso do Sul, quando o correto seria o Estado de Mato 

Grosso. Importa ainda registrar que a parte reclamante estabeleceu 

contato com a reclamada, tentando solucionar o impasse, todavia, sem 

sucesso. Logo, a pretensão que visa a preceitar a reclamada a cumprir o 

contrato nos termos em que firmado merece guarida, haja vista que 

compete ao Estado-juiz, no exercício de seu mister, conceder a tutela 

específica da obrigação ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento (CDC, Art. 84), de modo 

que, sendo relevante o fundamento e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, mostra-se possível a concessão da tutela 

liminarmente, bem assim impor multa diária ao réu, assinando prazo 

razoável para o cumprimento da obrigação contratualmente assumida 

(CDC, norma citada, § 4º). Posto isso, CONCEDO provimento antecipatório 

para DETERMINAR que o Reclamado Banco Pan, promova as correções 

necessárias das informações e documentos imprescindíveis para que a 

parte reclamante possa regularizar, junto ao órgão de trânsito do Estado 

de Mato Grosso a situação do veículo descrito na inicial, adquirido junto à 

primeira reclamada através de financiamento junto à segunda reclamada. 

Anoto para tanto, o prazo de 10 (dez) dias, para que as reclamadas 

solucionem o impasse possibilitando ao reclamante o exercício do seu 

direito de registro do veículo junto ao órgão de trânsito competente, bem 

assim para a sua regularização e emissão de documento de porte 

obrigatório para o tráfego. Para caso de recalcitrância, com fulcro no art. 

297, parágrafo único do CPC, fixo multa no importe de R$3.000,00 (três mil 

reais), com reversão ao Reclamante. III- Já designada sessão de 
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conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007193-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILANIR DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007193-68.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA VILANIR DE SOUSA REU: AGUAS CUIABÁ S/A I- Cuida-se 

de “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA” formulada por Maria Vilanir de Souza em desfavor 

de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço, postulando a 

concessão da tutela de urgência determinando a suspensão das 

cobranças referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2019 

que acusam valores acima da sua média de consumo; o restabelecimento 

do serviço de abastecimento de água e que a reclamada se abstenha de 

realizar a inscrição dos dados da parte reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito. Consta ainda como objeto da demanda as faturas 

referentes aos meses de março, abril e dezembro/2019, todavia, que já 

foram adimplidas. Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos 

autos documentação que aponta significativa diferença entre os meses 

objetos da demanda e outros, fato que embora não sirva para de pronto 

apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de 

consumo da reclamante. Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a 

juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo 

que está amparada em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato 

que permite a concessão da medida. Vale ainda observar a 

caracterização do serviço de fornecimento de água como serviço de 

natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela 

própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de 

se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como essenciais. 

Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à reclamada que 

RESTABELEÇA o serviço de fornecimento de água à residência da parte 

reclamante. Anoto para tanto o prazo de 03 (três) horas. DEFIRO ainda a 

suspensão da cobrança das faturas objeto da demanda (setembro, 

outubro e novembro/2019), bem assim determino que a parte reclamada 

SE ABSTENHA de promover a inscrição dos dados da reclamante no rol 

de inadimplentes. Intime-se, pessoalmente, a parte reclamada para dar 

integral cumprimento à presente decisão. Fixo, desde já, para a hipótese 

de descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil 

reais). Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO 

COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem 

apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. Registre-se que a presente decisão não 

exime a parte reclamante de manter a regularidade dos pagamentos das 

demais faturas relativas ao consumo de água. II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006653-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GOMES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006653-20.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GERALDO GOMES ROSA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Cuida-se de 

pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte reclamante. O pleito vai indeferido. 

Conforme declinado na sentença guerreada, o convívio com as inscrições 

efetivamente se protraem no tempo, porquanto de longa data há o registro 

da inscrição. De outro tanto, circunstância que poderia indicar a urgência 

da medida, embora alegada, não resta comprovada nos autos. É dizer, 

assevera a parte que em razão das inscrições não obteve continuidade 

na contratação de empréstimo com a finalidade de adquirir um veículo e um 

imóvel residencial, entretanto, nenhuma prova aportou aos autos nesse 

sentido, senão suas próprias afirmações. Tenho que no caso em exame a 

ausência de provas do que alegado não afastam a decisão de 

indeferimento já proferida nos autos. Posto isso, inexistindo (prova de) 

circunstâncias capazes de modificar o que já fora decidido no presente 

feito, vai aquela decisão mantida por seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011724-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A.A. MORAES COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011724-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: A.A. MORAES COMERCIO - ME REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – Cuida-se de 

“AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” formulada 

por A. A. Moraes Comércio – Me (Mix Hortifruti) em desfavor de Energisa – 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia, na qual postula, em sede de tutela 

de urgência a suspensão da fatura referente à recuperação de consumo 

no valor de R$7.882,49 (sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e 

quarenta e nove centavos), bem assim que seja determinado à reclamada 

que se abstenha de inserir os dados do titular de UC em cadastros de 

proteção ao crédito e de promover a suspensão do fornecimento de 

energia. O pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da 

cobrança levada a efeito pela reclamada em razão de débito que sustenta 

existir em desfavor da parte reclamante pelo fato de que a sua Unidade 

Consumidora estaria registrando quantidade inferior àquela efetivamente 

consumida deve ser deferido. Para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Exame perfunctório da 

documentação acostada com a peça inicial permite constatar que pretende 

a reclamada receber valor que indica como sendo a diferença de 

consumo, porquanto em vistoria realizada no aparelho de medição, 

segundo indica a fatura carreada aos autos, há o débito no valor de 

R$7.882,49 (sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove 

centavos). A par disso, é cediço que vistorias levadas a efeito pela 

reclamada, e realizadas de forma unilateral, sem a presença da parte 

interessada e a revelia de órgãos administrativos isentos, não possuem 

validez porquanto não se revestem da necessária imparcialidade, de modo 

que não se prestam para estribar a cobrança de faturas cujos valores não 

há como serem impugnados. Se de um lado há em profusão notícias da 

existência de ligações clandestinas e de adulteração de padrões de 

aferição do fornecimento de energia, de outro deve haver um mínimo ético 

na conduta da demandada, haja vista que o procedimento por ela adotado 

desnatura a prova de que está ocorrendo situação irregular na 

determinada unidade consumidora. De fato, a providência adotada pela 

reclamada impede de concluir se houve registro a menor da energia 

consumida por defeito no medidor, ou, ao invés, se teria havido “engenho 

e arte” do consumidor. Contudo, a vista da situação posta, resta claro que 
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o reclamante, consumidor, não pode ser prejudicado pela conduta 

temerária adotada pela concessionária requerida. Eis a plausibilidade do 

alegado. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da 

possibilidade de vir a ter seu nome incluso no rol de inadimplentes em 

razão de débito que contesta judicialmente, eis que originado de conduta 

unilateral da requerida, bem assim, a própria natureza do serviço prestado 

não permite dúvidas de que o fornecimento de energia elétrica se constitui, 

em serviço essencial (Lei nº 7783/89, art. 10, inciso I) e a sua suspensão 

atingirá o demandante de forma assaz deletéria. Ora, frente a tal quadro 

provocado por ato próprio da reclamada, mostra-se impositivo o 

deferimento do pedido. Posto isso, com fulcro no art. 300 do Código de 

Processo Civil, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA para (1º) SUSPENDER a 

exigibilidade do débito apontado pela requerida em desfavor da requerente 

no montante de R$7.882,49 (sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e 

quarenta e nove centavos); (2º) que SE ABSTENHA de promover a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 6/813285-4; 

e (3º) que SE ABSTENHA de promover a inclusão dos dados do 

titular/responsável pela UC nº 6/813285-4 nos cadastros de proteção ao 

crédito. Intime-se, pessoalmente, a parte reclamada para dar integral 

cumprimento à presente decisão. Para caso de recalcitrância fixo multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais) com reversão à reclamante. 

Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM 

CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. Registre-se que a presente decisão não exime a parte 

reclamante de manter a regularidade dos pagamentos das demais faturas 

relativas ao consumo de energia elétrica em sua UC. II – Já designada 

sessão de conciliação, intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010651-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO WILLIAN RODRIGUES GUTIERREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010651-93.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONARDO WILLIAN RODRIGUES GUTIERREZ REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. I- Cuida-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS” formulada por Leonardo Willian Rodrigues Gutierrez em 

desfavor de Telefônica Brasil S/A, postulando em sede de tutela de 

urgência o cancelamento da linha telefônica nº (19) 99625-6766. Tal 

pretensão reside no fato de que a parte reclamante nega a titularidade do 

terminal telefônico a ele atribuído, asseverando que jamais contratou tal 

linha telefônica. Diante da aludida afirmação e bem assim de que o terminal 

telefônico encontrava-se registrado em seu nome foi determinada a 

emenda da inicial para que a parte promovesse a juntada de documentos 

capazes de comprovar que a linha telefônica questionada estava 

habilitada em seu nome. Na sequência a parte reclamante peticiona (Id. nº 

30056164) informando que esteve junto à loja da reclamada e obteve a 

informação de que a mencionada linha está desabilitada desde 2019. 

Posto isso, diante das informações carreadas aos autos pela própria parte 

reclamante, tem-se que o pedido de tutela de urgência formulado restou 

prejudicado, porquanto a própria parte reclamante trouxe aos autos a 

informação de que o terminal telefônico não está habilitado, diga-se, em 

funcionamento. II- Já designada audiência de tentativa de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002954-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. ALVES DA SILVA CAMPOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002954-21.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: F. L. ALVES DA SILVA CAMPOS - ME REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, Defiro o pedido formulado no petitório de Id. nº 30060446, 

porquanto prévia e suficientemente comprovada a impossibilidade de 

comparecimento da parte ao ato. Redesigne-se, conforme pauta do juízo. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003110-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO AUGUSTO DE MOURA LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLM INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003110-09.2020.8.11.0001. 

AUTOR: BENEDITO AUGUSTO DE MOURA LARA REU: BLM INDUSTRIA E 

COMERCIO DE VESTUARIO LTDA Vistos, Defiro o pedido formulado no 

petitório de Id. nº 30062712, porquanto prévia e suficientemente 

comprovada a impossibilidade de comparecimento da parte ao ato. 

Redesigne-se, conforme pauta do juízo. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011439-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO VASCONCELOS ORMOND OAB - MT25523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011439-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSUE RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: WESTERN 

UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A. I- Cuida-se de ação fundada no CDC 

em que a parte reclamante pretende ser indenizada por danos que 

experimentou em razão de ato praticado pela reclamada. Com efeito, 

conforme se colhe dos autos a parte reclamante reside na comarca de 

Várzea Grande e a demanda fora ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois 

bem, anoto que na presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite 

nesse Juizado Especial. Explico. A regra geral prevista no CPC, art. 46 é 

de que a demanda, fundada em direito pessoal ou direito real sobre bem 

móvel será proposta no domicílio do réu; ao passo que a regra específica, 

prevista no CDC, art. 101, inciso I anota que a demanda será proposta no 

domicílio do autor (consumidor). Vislumbra-se daí a aparência de um 

choque de normas, o que em verdade se esclarece a partir do fundamento 

da demanda, isto é, se embasada no Código de Defesa do Consumidor 

aplicar-se-á o que nela consta (regra específica), ausente esse 

fundamento (relação de consumo) aplicar-se-á o Código de Processo Civil, 

regra geral. E no caso dos autos não há dúvida de que a relação de 

consumo se ostenta, tanto é que parte dos pedidos foram formulados com 

base nas regras do CDC, tal como o que anota o pedido de inversão do 

ônus da prova. Nesse enfoque, resta cogente o reconhecimento da 

incompetência desse Juizado, porquanto a parte autora reside em 

comarca diversa e os fundamentos que dão base à reclamação se 

sustentam na relação de consumo, daí porque têm aplicabilidade as regras 

específicas do CDC, inclusive a que toca à competência. De outra banda, 

em se tratando do Juizado Especial Cível é permitido o reconhecimento “ex 

officio” da chamada incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado 

nº 89 do Fonaje, cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A 
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incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

II- Destarte, reconheço a incompetência desse Juizado Especial Cível para 

processar e julgar a presente demanda e determinando a redistribuição do 

presente feito a um dos Juizados Especiais Cíveis da comarca de Várzea 

Grande. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011961-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE BARROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIC SANTOS DA SILVA DIAS OAB - MT24729/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011961-37.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GRAZIELE BARROS LOPES REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I- Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE 

RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” formulada por Graziele 

Barros Lopes em desfavor do Banco do Brasil S/A. Busca a parte 

reclamante a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar à 

reclamada que se abstenha de realizar novas retenções na conta salário 

de titularidade da parte reclamante. II- No caso dos autos, não se fazem 

presentes os requisitos da tutela de urgência. Nada obstante o débito 

operado pela reclamada junto à conta bancária de titularidade da parte 

reclamante, este não se mostra diverso do que pactuado entre as partes. 

O documento carreado aos autos no Id. nº 30092382 é suficiente para 

afastar a probabilidade do direito por ela alegado. Tal afirmação decorre 

do fato consistente nas informações decorrentes do contrato de 

empréstimo entabulado entre as partes, colhendo-se como certo que os 

pagamentos se operavam via débito em conta bancária. Nesse sentido, 

inclusive, o documento juntado pela parte indica como modalidade da 

operação “crédito pessoal – sem consignação em folha de pagamento”, 

trazendo ainda em campos específicos a agência, conta, valor e data para 

a realização do débito. Ademais, o débito lançado pela parte reclamada 

ocorreu na mesma conta indicada no documento juntado consistente no 

“Demonstrativo de Origem e Evolução da Dívida” (Id. nº 30092382), qual 

seja, agência nº 2373-6, conta nº 22.515-0. Todavia, tenho que em 

relação ao valor, inexiste a possibilidade de que a parte reclamada realize 

descontos a maior, situação com a qual não se pode anuir, porquanto 

estaria a parte reclamada avançando além daquilo pactuado entre as 

partes e livremente disposto pela parte reclamante. Vale dizer, a origem do 

dinheiro é o salário da parte reclamante, sobre o qual disponibilizou a 

realização de desconto no montante indicado em contrato, não podendo a 

parte reclamada, com fundamento na mora existente, realizar descontos a 

maior dentro de um único mês. Não se pode admitir que um banco, em que 

pese o crédito que lhe assiste, tentar empecer ou efetivamente opor-se ao 

lídimo direito que o dono do saldo bancário tem de destinar os valores 

existentes em sua conta bancária para fazer frente a seus compromissos 

financeiros que, aliás, são suplantados pela imposição de satisfazer as 

suas necessidades básicas. Trata-se de um ato ilegal na medida em que 

se mostra abusivo porque interfere no patrimônio do correntista, situação 

que não se compadece com o ordenamento jurídico. Logo, a retenção de 

numerário – ou mesmo a limitação do uso do saldo existente em conta 

bancária, deve ser veementemente repudiada. Cito: EMENTA DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE SALDO DE CONTA 

CORRENTE. ATO ILICITO CONFIGURADO. PREJUÍZOS EVIDENTES. DANO 

MORAL PRESUMIDO. O bloqueio indevido de saldo em conta corrente que 

desencadeou a devolução de cheques e a indevida inscrição da 

correntista no cadastro de proteção ao crédito são circunstâncias que 

justificam a imposição de indenização por dano moral condizente com o 

comportamento negligente do banco e autorizam a manutenção do valor 

arbitrado. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR – 15ª C. Cível – AC – 

1373758-1 – Apucarana – Rel. Hayton Lee Swain Filho – Unânime – 

julgado em 03.06.2015) EMENTA Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SOLICITAÇÃO DE 

APLICAÇÃO FINANCEIRA DESATENDIDA E BLOQUEIO INDEVIDO DE 

SALDO EM CONTA-CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

CARACTERIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I- As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados a seus 

clientes, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento. II- O Código de Defesa do Consumidor propiciou à parte 

menos favorecida na relação negocial, meios para lhe facilitar a defesa de 

seus direitos, dentre eles a inversão do ônus da prova, conforme 

disposição do artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90. III- Não tendo a 

instituição financeira se desincumbido de comprovar que não houve a 

solicitação de aplicação do dinheiro da correntista, e nem bloqueio 

indevido do saldo existente na conta-corrente, exsurge o dever de 

indenizar. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Apelação Cível 

02607423720148090051, 2ª Câmara Cível, Relator Dra. José Carlos de 

Oliveira, julgado em 07.06.2016, publicado no DJ 2053 de 23/06/2016 ) III- 

Posto isso, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO, 

em parte, a tutela de urgência para 1) DETERMINAR à reclamada que SE 

ABSTENHA, imediatamente, de realizar bloqueios na conta bancária de 

titularidade da parte reclamante em valor maior àquela pactuado entre as 

partes no contrato nº 922855149. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para dar integral cumprimento à presente decisão. Fixo, para a 

hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 

(três mil reais). Determino que o mandado de citação/intimação SEJA 

INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe 

tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. Já designada a Audiência de Conciliação, 

proceda-se à citação, observando as cautelas legais (Lei 9099/95, art. 

20). JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011958-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UEBERSON VIEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011958-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: UEBERSON VIEIRA ALVES REQUERIDO: GRUPO AVENIDA 

S.A DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado em pagamento 

à segunda parcela, o que se dará através do Alvará Eletrônico n° 

593625-P / 2020. Aguarde-se o pagamento da próxima parcela. 

Intimem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022447-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELAINE VICENTE SILVA JUSTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

DECISÃO Comparece a parte requerente pugnando pela busca do 

endereço do requerido através do sistema INFOSEG. Compulsando os 

autos, nítido que inexiste comprovação da parte requerente que 

diligenciou, sem êxito, no sentido de localização do requerido. Pelo 

exposto, INDEFIRO o pedido retro, posto que incumbe à parte requerente o 

ônus de diligenciar para obter o endereço do executado, não havendo nos 

autos prova de que tenha tomado às providências cabíveis nesse sentido. 

De fato, embora seja cabível a expedição de ofícios a órgãos públicos, 

bem como consultas sistêmicas com o intento de se obter endereço de 

parte, entendo que aludida providência somente é pertinente caso a parte 
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interessada demonstre haver diligenciado para tanto, sem sucesso, haja 

vista que tal ônus lhe incumbe. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “(...) Não se mostra cabível o pedido 

de requisição de informação do endereço do Requerido à Receita Federal 

e ao Tribunal Regional Eleitoral, pois formulado no interesse do 

Requerente, este possui o ônus de diligenciar no sentido de obter tais 

dados, inexistindo nos autos prova de que tenha tomado todas as 

providências cabíveis. (...).” (TJMT - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 21856/2004 - CLASSE II - 15 - COMARCA DE SORRISO). 

Ainda, coaduna com este entendimento jurisprudência do Colendo Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CEB, CAESB, EMPRESAS 

TELEFÔNICAS - FORNECIMENTO DE ENDEREÇO DO RÉU - 

EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE NO CASO. REFORMA DA DECISÃO 

AGRAVADA. - É admissível o encaminhamento de ofícios à Secretaria da 

Receita Federal, CEB, CAESB e empresas telefônicas para o fornecimento 

do endereço da empresa agravada, em caráter excepcional, se o 

requerente comprova que empregou, sem sucesso, todos os meios que 

estavam a seu alcance para tal mister. - Recurso provido. Unânime.

(20090020078814AGI, Relator OTÁVIO AUGUSTO, 6ª Turma Cível, julgado 

em 12/08/2009, DJ 26/08/2009 p. 89). Compulsando os autos, nítido que 

inexiste comprovação da parte requerente que diligenciou, sem êxito, no 

sentido de localização do requerido, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

retro. Intime-se a parte autora para informe novo endereço da parte 

reclamada, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009346-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A. CAMPOS CURADO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONINA DAS NEVES CAVALCANTE (EXECUTADO)

WALDIR DE ARAUJO COLMAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1009346-11.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: A. CAMPOS 

CURADO EIRELI - ME EXECUTADO(A): WALDIR DE ARAUJO COLMAN e 

outros Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II - Registro que não são devidos os honorários de advogado 

previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 

2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme 

item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, 

intime-se a parte executada da referida constrição para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, 

podendo a parte, em face da informação de existência de bens, requerer 

o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 5 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021376-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021376-78.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

GARDEN GOIABEIRAS EXECUTADO(A): NIVALDO CAMPOS Vistos, I – 

DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em 

nome da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via 

sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. II - Registro que não 

são devidos os honorários de advogado previstos na segunda parte do 

art. 523, §1º do CPC, em face do Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o 

bloqueio proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do 

termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud 

como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados 

apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema, estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - 

Sendo positiva a diligência, intime-se a parte executada da referida 

constrição para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, nos termos 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo 

requerido, arquive-se, podendo a parte, em face da informação de 

existência de bens, requerer o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 

5 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016987-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA FERNANDA AVELAR CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016987-50.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO(A): KAMILA FERNANDA AVELAR 

CORREA Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II - Registro que não são devidos os honorários de advogado 

previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 

2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme 

item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, 

intime-se a parte executada da referida constrição para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, 

podendo a parte, em face da informação de existência de bens, requerer 

o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 5 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009620-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR MENEZES SODRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1009620-72.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME EXECUTADO(A): JOAO VITOR MENEZES 

SODRE Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 
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Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II - Registro que não são devidos os honorários de advogado 

previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 

2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme 

item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, 

intime-se a parte executada da referida constrição para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, 

podendo a parte, em face da informação de existência de bens, requerer 

o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 5 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013509-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013509-34.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA MADALENA 

CARNIELLO DELGADO - ME EXECUTADO(A): ADRIANA MARIA DOS 

SANTOS Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II - Registro que não são devidos os honorários de advogado 

previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 

2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme 

item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, 

intime-se a parte executada da referida constrição para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, expeça-se mandado 

de penhora de tantos bens quanto bastem para a satisfação do crédito, 

devendo ser observada pelo Sr. Oficial de Justiça a norma do art. 836, §1º 

do CPC. VIII – Expeça-se a certidão de que trata o art. 828 do CPC. IX - 

Com fulcro no art. 782, §3º do CPC, determino a expedição de ofício ao 

SERASA para inclusão dos dados da parte reclamada no rol de 

inadimplentes, no valor atualizado do débito. X - Cumpra-se. Cuiabá, 5 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009358-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GUILHERME PEIXE COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1009358-25.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIETE MARIA DE 

SOUZA PEREIRA - ME EXECUTADO(A): FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA e 

outros Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II - Registro que não são devidos os honorários de advogado 

previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 

2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme 

item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, 

intime-se a parte executada da referida constrição para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, 

podendo a parte, em face da informação de existência de bens, requerer 

o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 5 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021420-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA LEAL DA SILVA NERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021420-97.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - 

ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO(A): ANDREIA LEAL DA SILVA 

NERES Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II - Registro que não são devidos os honorários de advogado 

previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 

2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme 

item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, 

intime-se a parte executada da referida constrição para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, 

podendo a parte, em face da informação de existência de bens, requerer 

o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 5 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000451-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSON ANUNCIACAO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO OAB - MT6555/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000451-27.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: THIAGO VICTOR 

SOUSA PIO EXECUTADO(A): VANILSON ANUNCIACAO DA SILVA Vistos, 

I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em 
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nome da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via 

sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. II - Registro que não 

são devidos os honorários de advogado previstos na segunda parte do 

art. 523, §1º do CPC, em face do Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o 

bloqueio proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do 

termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud 

como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados 

apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema, estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - 

Sendo positiva a diligência, intime-se a parte executada da referida 

constrição para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, nos termos 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, 

tornem os autos conclusos para buscas via RENAJUD. VIII – Cumpra-se. 

Cuiabá, 5 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005419-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ARGUELHO CENTURION (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1005419-37.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO(A): JESSICA 

ARGUELHO CENTURION Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de 

serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao 

Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II - Registro que não são devidos os honorários de advogado 

previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 

2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme 

item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, 

intime-se a parte executada da referida constrição para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, 

podendo a parte, em face da informação de existência de bens, requerer 

o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 5 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000599-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE SENA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000599-38.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA MADALENA 

CARNIELLO DELGADO - ME EXECUTADO(A): EDSON HENRIQUE SENA 

LIMA DA SILVA Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II - Afasto o cômputo da multa do art. 523 do CPC, uma vez que 

não se trata de “cumprimento de sentença”, mas sim de execução de título 

extrajudicial. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos 

valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da 

CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a 

ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão 

ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, intime-se a 

parte executada da referida constrição para, querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - 

Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, podendo a parte, 

em face da informação de existência de bens, requerer o 

desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 5 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JAIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001303-51.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO(A): MARIA JAIRA ALVES 

Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome da parte executada, determinar ao Banco Central do 

Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia remanescente. II - 

Registro que não são devidos os honorários de advogado previstos na 

segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. 

IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de 

bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão 

ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, intime-se a 

parte executada da referida constrição para, querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - 

Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, podendo a parte, 

em face da informação de existência de bens, requerer o 

desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 5 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022217-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAMARA SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022217-73.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - 

ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO(A): IZAMARA SANTOS DA SILVA 

Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome da parte executada, determinar ao Banco Central do 
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Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. II - 

Registro que não são devidos os honorários de advogado previstos na 

segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. 

IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de 

bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão 

ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, intime-se a 

parte executada da referida constrição para, querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - 

Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, podendo a parte, 

em face da informação de existência de bens, requerer o 

desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 5 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MENDONCA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000381-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUZIA MENDONCA FERREIRA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010102-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010102-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIAS DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo deverá ser 

informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao arquivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241-O (ADVOGADO(A))

ANDREA AUXILIADORA LONDON OAB - 460.597.171-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA ARRUDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002327-17.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: ANDREA AUXILIADORA LONDON INTERESSADO: 

MARCIO DE SOUZA ARRUDA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, 

art. 38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, 

solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando 

extinto o processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do 

acordo deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os 

autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011213-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA ANTONIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011213-05.2020.8.11.0001. 

AUTOR: KENIA ANTONIA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente processo, fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019911-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA FABIANI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019911-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARGARIDA FABIANI DE OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS alegando a parte 

reclamante ter recebido faturas com cujos valores que não concorda, uma 

vez que sem qualquer justificativa ou alteração de consumo de sua 

residência apresentaram consumo muito superior. Ao final Requer a 

revisão das faturas referentes aos meses de dezembro/2015, 

fevereiro/2016, março/2016, abril/2016, maio/2016 e março/2017, além da 

devolução dos valores pagos pelo parcelamento das referidas fatura, bem 

como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 
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regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não 

merece ser acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não 

se trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a demanda é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos 

infere-se que a parte Reclamante não concorda com o consumo 

registrado nas faturas referentes ao meses de dezembro/2015, 

fevereiro/2016, março/2016, abril/2016, maio/2016 e março/2017, pois 

estariam acima da sua média de consumo mensal. Conforme histórico de 

faturas acostado aos autos percebe-se que o consumo a parte Autora é 

menor que o auferido no meses acima elencados, além do que ao 

analisarmos as faturas posteriores, nota-se que passaram a registrar 

média de consumo muito inferior, sendo que a Autora por diversos meses 

foi faturado pelo mínimo (10 m3), haja vista que seu consumo registrou 

consumo abaixo do mínimo a ser faturado. Assim, resta claro e 

incontroverso nos autos de que houve aumento significativo nos valores 

das faturas referente aos meses de dezembro/2015, fevereiro/2016, 

março/2016, abril/2016, maio/2016 e março/2017. Em sua defesa, a 

reclamada alega que não há qualquer irregularidade no medidor da 

Reclamante. Alega, ainda, que a responsabilidade da concessionária 

termina quando a água chega corretamente ao hidrômetro, não possuindo 

responsabilidade nas instalações internas do imóvel da Autora. Destaca 

que foi realizada vistoria, a qual não constatou qualquer irregularidade. 

Contudo, constata-se que as provas acostadas pela defesa, demonstram 

que houve registro de consumo atípico no imóvel da Autora nos referidos 

meses, sem qualquer justificativa aparente. Frisa-se que competia à 

Reclamada justificar o aumento de consumo registrado no hidrômetro da 

parte Autora. A demonstração de situação excepcional incumbe à 

concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de 

prova negativa. Nesse sentido, verbis: “Ementa: APELAÇÃO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DE 

CONSUMO MUITO ACIMA DO ORDINÁRIO. MOTIVO NÃO IDENTIFICADO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, INCISO VIII, CDC - A relação 

estabelecida entre as partes, por envolver o fornecimento de água, bem 

essencial, é, inegavelmente, de consumo, circunstância que atrai a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo que há orientação 

pacífica desta Corte no sentido de que se o usuário do serviço demonstrar 

que a cobrança de fatura de consumo é excessiva, sem causa aparente 

que possa legitimá-la, desbordando da média de consumo dos meses 

anteriores, inverte-se o ônus de prova, ou seja, em tais casos é ônus da 

concessionária demonstrar a regularidade da cobrança - (art. 6º, inciso 

VIII, CDC). - No caso, não foi comprovada a existência de vazamento na 

parte interna do imóvel da apelante, muito menos a irregularidade do 

aparelho medidor – o qual, aliás, foi trocado em duas oportunidades -, de 

modo que não há como descartar que a medição, a qual indicou o aumento 

significativo do consumo (de uma utilização média de 12 a 13m3 até o mês 

de junho de 2015, para 55 a 89m3 nos meses de julho e agosto), decorreu 

de uma falha isolada na medição ou na leitura, visto que tão elevado em 

comparação com os demais meses. RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081811457, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, 

Julgado em: 14-09-2019)”. “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR 

EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR 

DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA 

FATURA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não obstante a presunção de legitimidade do ato 

administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta 

de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora 

recorrente, demonstrar a exatidão da medição, conforme regra do art. 

333, II, do Código de Processo Civil. 2. Se nada há nos autos a demonstrar 

a regularidade da medição questionada, em montante muito superior à 

média anterior e posterior do fornecimento, a emissão de nova fatura com 

base no consumo médio dos seis meses anteriores, conforme 

adequadamente assegurado pelo juízo de origem, é medida que se impõe. 

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, 

em razão da inexistência de contrarrazões.” (Acórdão n. 573585, 

20110111930250ACJ, Relator SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 265). Evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis, sendo que o cancelamento das 

faturas referentes aos meses de dezembro/2015, fevereiro/2016, 

março/2016, abril/2016, maio/2016 e março/2017 é medida que se impõe, 

sendo permitido novo faturamento e, consequentemente, o cancelamento 

do parcelamento efetuado, com a devolução dos valores pagos no importe 

total de R$ 3.217,27 (três mil duzentos e dezessete reais e vinte e sete 

centavos). Outrossim, a responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço. Logo, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a 

reclamada efetuou a cobrança indevida de valores faturados acima da 

média de consumo da parte Autora, que foi obrigada a realizar o 

parcelamento dos débitos após a suspensão dos serviços para ver os 

serviços restabelecidos. Destarte, a suspensão no fornecimento de água, 

bem como a frustração e angústia decorrentes desse fato, são 

suficientes para a presunção do dano moral (damnum in re ipsa). Nesse 

sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, verbis: “RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o 

consumidor contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de 

realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL). 2. Havendo prova da disparidade do consumo 

faturado com a média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido 

processo administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT 

NBR ISO 9001, a ameaça de corte da energia elétrica caracteriza ato ilícito, 

e enseja reparação por dano moral. 3. Na fixação do montante da 

condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Observância dos critérios de proporcionalidade e 

modicidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Recurso 

Inominado nº 0049743-42.2013.811.0001 - Turma Recursal Única/MT, 

Relator: Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 19/09/2014). No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 
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intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da cobrança indevida efetivada 

pela reclamada e a suspensão do fornecimento de água, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Ademais, In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é a cobrança indevida com a suspensão de serviços essenciais, a 

par de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e em observância aos princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos exordiais formulados por MARGARIDA 

FABIANI DE OLIVEIRA em desfavor de Aguas Cuiabá S/A. para: (1º) 

DETERMINAR a Retificação das faturas referentes aos meses de 

dezembro/2015, fevereiro/2016, março/2016, abril/2016, maio/2016 e 

março/2017, para constar como valor a média de consumo calculada de 

acordo com o consumo referente aos 06 (seis) meses anteriores aos 

aumentos injustificados; (2º) CONDENAR a Reclamada a pagar à 

Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação; e (3º) CONDENAR a Reclamada a pagar à 

Reclamante o valor de R$ 3.217,27 (três mil duzentos e dezessete reais e 

vinte e sete centavos), a título de danos materiais, atualizados 

monetariamente com incidência do IGP-M/FGV e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, ambos desde o desembolso. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022214-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TAINARA APARECIDA SANTOS FIGUEIREDO REQUERIDO: 

GOL LINHAS AEREAS S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de reclamação cível na qual alega o reclamante que seu voo 

contratado junto à requerida sofreu alterações unilaterais, sendo 

cancelado, podendo seguir viagem no dia seguinte, chegando ao seu 

destino final após mais de 40 (quarenta) horas de atraso. Ao final pugnou 

pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização pelos 

danos morais sofridos. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

se consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão merece 

juízo de Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes 

reclamadas estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo às reclamadas 

provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras 

de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Da análise dos autos infere-se que a parte Reclamante adquiriu 

passagens aéreas perante a Reclamada correspondente ao trecho 

Fortaleza/CE com destino à Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, cujo 

embarque estava previsto para as 11h25min do dia 24/11/2019, com 

chegada em Cuiabá/MT às 16h50min do mesmo dia. Contudo, o voo 

incialmente contratado foi cancelado, realocando a Autora somente para 

voo no dia seguinte, tendo chegado ao seu destino final as 07h50min. do 

dia 26/11/2019, ou seja, com um atraso em relação ao contrato inicialmente 

celebrado de 39 (trinta e nove) horas. Em sua defesa a Requerida aduziu, 

em síntese, que por motivo técnicos operacionais o voo contratado pela 

Autora foi cancelado. No entanto, forneceu todo suporte material à parte 

Autora, que embarcou em voo subsequente disponível. No entanto, da 

análise dos autos e dos documentos anexos, verifico que a Reclamada 

não logrou êxito em demonstrar os fatos articulados na defesa. Destaco 

que o contrato firmado entre as partes previa a prestação do serviço em 

determinado período, sendo que a alteração unilateral de parte da 

Reclamada, acarretou prejuízos à Autora, que chegou ao seu destino final 

com cerca de 39 (trinta e nove) horas de atraso. Ademais, poderia a 

Reclamada providenciar voo em outra companhia aérea, em horário que a 

Autora pudesse chegar ao destino final em intervalo de tempo menor, o 

que não ocorreu. Importante consignar que a parte Autora estava 

gestante, o que corrobora para o aumento dos transtornos. Destaca-se 

que a impossibilidade de operação por problemas técnicos operacionais, 

que sequer foram explicados pela reclamada, se traduz em risco da 

atividade empresarial desenvolvida pela Reclamada, cujo prejuízo não 

pode ser transferido ao consumidor. Além do mais, verifica-se que, 

embora se trate de fato excepcional, o mesmo é previsível, tendo a 

Reclamada condições de minimizar ou providenciar meios para não causar 

danos aos seus clientes. Portanto, resta inconteste a obrigação da 

reclamada à reparação dos danos de ordem moral causados à 

reclamante. Com efeito, a responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 
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ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo elas se 

desincumbido do ônus que lhes cabia, deve ser responsabilizada pelos 

danos causados à parte reclamante. Assim sendo, é incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

da requerida e que estes serviços não foram prestados nos limites do 

contrato, já que houve alterações unilaterais, não tendo sido cumpridas as 

normas estabelecidas pela ANAC (Resolução nº 141/2010). Logo, não há 

que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso 

porque a alteração unilateral do itinerário contratado lhe causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora 

surpreendida com a deficiente prestação de serviços contratados. O dano 

moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação 

do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE 

VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas 

de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser 

elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Excludente 

suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, que não 

restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do 

qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais 

evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância despendida 

com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova do efetivo 

prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório 

fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros fixados por 

este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012). No que pertine aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade, bem como pelos motivos expostos 

alhures, estabeleço como quantum indenizatório a título de danos morais o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por TAINARA APARECIDA SANTOS FIGUEIREDO em face de 

GOL LINHAS AEREAS S.A. para CONDENAR a Reclamada a pagar à 

Autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta 

data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020665-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA LAVINA CARDOSO CHAVES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível em que a parte 

Reclamante alega que teve suspenso os indevidamente os serviços de 

energia elétrica, em virtude de cobrança indevida de fatura referente à 

consumo recuperado. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência 

dos débitos referente à fatura de consumo recuperado, bem como ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas 

pela defesa, em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, 

nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Pretende a parte autora a declaração de inexistência dos 

débitos referentes à recuperação de consumo, a qual gerou as faturas 

nos valores de R$ 1.016,15 e R$ 1.026,90, ambas com vencimento em 

30/09/2019, tendo em vista que ilegal, pois sustenta que o procedimento 

foi realizado sem a sua presença. Em Contestação a Reclamada afirma 

que a fatura é regular, pois derivam da constatação de irregularidades nas 

instalações elétricas da UC da parte Autora, que impossibilitaram o real 

registro de consumo. Em que pesem às alegações autorais, verifico que 

há vários documentos acostados pela Reclamada que demonstram que 

houve procedimento no ramal da UC que alimenta o imóvel da parte Autora, 

o qual impossibilitava o registro regular do consumo da UC. Constata-se 

que a parte Reclamada realizou em 10/05/2019 vistoria na UC da parte 

Autora, retirando o medidor e o encaminhando para perícia técnica perante 

o IPEM/MT. No referido órgão foi certificado que “o medidor não está 

funcionado de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima 

referenciado. O medidor encontra-se com engrenagem do registrador 

limada” (sic), ou seja, o medidor não estava registrando o real consumo da 

UC. Ademais, constata-se que em vários meses anteriores (de meio de 

2017 a abril de 2019) o consumo faturado está zerado, sem qualquer 

registro de consumo, ou registrou o mínimo. Portanto, claramente 
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verifica-se que o consumidor se beneficiou no referido período do 

problema encontrado em suas instalações, o que torna verossímeis as 

alegações da parte Reclamada. Outrossim, em que pese a Reclamada 

perante o PROCON registrada em 25/11/2019, não há nos autos provas de 

que a parte Reclamada havia sido notificada antes da realização da 

suspensão. Importante consignar também que de acordo com recente 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ a suspensão dos 

serviços por débitos gerados a partir de recuperação dos serviços é 

legitimo, desde que o débito não esteja vencido a mais de 90 (noventa) 

dias, nos termos do Tema 699 com a seguinte tese firmada: “Na hipótese 

de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no 

aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível 

o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, 

mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo 

recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à 

constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 

(noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a 

concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, 

inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. 

(destaquei) Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em 

danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem 

em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na 

esfera patrimonial e extrapatrimonial. Outrossim, os documentos 

acostados pela Reclamada juntamente com o consumo registrado no 

medidor da parte Autora, demonstram que o consumo nos referidos 

períodos recuperados não estava regular, sendo possível a recuperação 

do consumo. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REALIZAÇÃO DE TERMO DE 

OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO TOI. CONSTATADAS OSCILAÇÕES 

SIGNIFICATIVAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. MESES COM AUSÊNCIA DE REGISTRO DE 

CONSUMO DE LUZ. PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRANDO 

FATURAMENTO ZERO EM ALGUNS PERÍODOS DA IRREGULARIDADE. 

CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU. DEVIDA A RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. CÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES 

ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE, EXCLUINDO-SE OS MESES 

DE MEDIÇÃO ZERO. VEDADA A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008093155, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 30/10/2018). (destaquei) Desta forma 

a parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, ônus que 

lhe incumbia, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu 

a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por MARIA LAVINA CARDOSO CHAVES em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Por pertinência, REVOGO A 

LIMINAR deferida nos autos. Deixo de condenar o reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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Processo Número: 1020697-78.2019.8.11.0001
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020697-78.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

reclamante ter recebido fatura que não concorda, uma vez que a fatura 

com referência ao meses de agosto de 2019 estaria acima da sua média 

de consumo. Alega que teve suspenso os serviços em razão da cobrança 

do referido débito. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito referente à fatura objeto dos auto, bem como seu refaturamento, 

além da condenação da Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não 

merece ser acolhida a preliminar de incompetência do Juízo, porquanto 

não se trata de causa complexa que demandaria realização de prova 

pericial, estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao 

deslinde da causa. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, 

arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de 

Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário 

ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade 

jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem 

estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte 

reclamante pugna na inicial pela revisão de fatura que acredita estar acima 

de sua média de consumo, bem como pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes da suspensão dos serviços de energia elétrica, 

desta forma, entende-se que o interesse de agir está presente, 

considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. 
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Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária à 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a demanda é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a fatura referente ao mês de agosto de 2019, apresentou 

valores superiores ao consumo rotineiro da parte Autora. Resta claro e 

incontroverso nos autos que houve aumento significativo nos valores da 

fatura contestada pela parte reclamante. Em sua defesa, a reclamada 

alega que inexistem quaisquer irregularidades nos valores cobrados na 

fatura, pois foi consumido pela autora. Alega, ainda, que a parte 

Reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito. Contudo, razão não lhe assiste. Em detida análise histórico de 

consumo constata-se que a média de consumo da parte Autora registrada 

nos meses do ano de 2018 (ano de 2019 as faturas passaram a aumentar 

e são objeto de demanda em outros processos) é muito menor que o 

consumo faturado no mês de agosto/2019. Ademais, analisando o 

consumo faturado posteriormente (outubro/2019 a janeiro/2020), 

constata-se que o consumo autoral voltou a baixar. Portanto, constata-se 

que a fatura referente ao mês de agosto de 2019 destoando em largo 

aumento das faturas referentes aos consumos anteriores e posteriores 

da parte Autora. Destarte, a demonstração de situação excepcional de 

cobrança a comprovação incumbe à concessionária, sendo impossível 

exigir da parte autora a produção de prova negativa. Nesse sentido, 

verbis: “Ementa: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RGE. IMÓVEL 

RESIDENCIAL. AUMENTO EXORBITANTE. MESES DE MARÇO E 

NOVEMBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO ANORMAL. 

CONCESSIONÁRIA QUE NÃO APRESENTA O HISTÓRICO DE CONSUMO 

DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. LEITURA POR ESTIMATIVA NÃO PROVADA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DO ACESSO AO RELÓGIO 

MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONSTITUIÇÃO 

DOS DÉBITOS. RECÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 

(DOZE) MESES ANTERIORES À IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A ATRIBUTO DE PERSONALIDADE. 

CONDUTA DESIDIOSA DA RÉ PARA COM A JUSTIÇA E OS FATOS EM 

CONCRETO. RECURSO FUNDADO EM DOCUMENTO ESTRANHO À LIDE, 

SOBRE O QUAL A RÉ JÁ HAVIA SIDO ALERTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

IMPOSIÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO. Sentença confirmada. Recurso 

improvido”. (Recurso Cível, Nº 71006158372, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 

26-08-2016). (destaquei) Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. No que tange os danos morais, tenho que o 

pleito merece acolhimento. Colhe-se dos autos que a Reclamada efetuou 

cobrança indevida, sendo que o não adimplemento certamente acarretou a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, trazendo insegurança ao 

Reclamante. Não fora apenas isso, a relação de consumo é inferida a 

partir do preceito contido no art. 22 do CDC, pois, como empresa que 

opera a concessão da distribuição de energia elétrica, estabeleceu o 

legislador determinadas condições a serem observadas, cumprindo à 

reclamada a observância do seguinte comando legal: “Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código”. Os serviços ou atividades essenciais estão 

relacionados no art. 10 da Lei n. 7783/89, dentre os quais se encontra o 

de energia elétrica, e se definem como os que são indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, entendendo-se 

por essas as que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde 

ou a segurança da população (Lei 7783/89, art. 11, parágrafo único). 

Constituem, na maioria dos casos, serviços públicos cuja prestação é 

feita, ou diretamente pelo Poder Público, ou pelo particular, nesse caso 

sob o regime de concessão ou permissão (CF, art. 175), devendo a lei 

dispor sobre os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de 

manter serviço adequado (CF, dispositivo citado, Parágrafo único). Daí por 

que lhe são atribuídas as características de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua 

prestação, e modicidade das tarifas (Lei n. 8987/95, art. 6º, § 1º). Logo, 

carreia-se o encargo probante da requerida comprovar que forneceu o 

serviço a contento ao requerente. Contudo, como se observa das provas 

carreadas aos autos, a Reclamada não logrou êxito em demonstrar a 

regularidade da fatura objeto dos autos, sendo, portanto, indevida a 

suspensão dos serviços do Autor. Em verdade, sequer há precisão de 

que seja operada a inversão do ônus da prova, porquanto a reclamada, 

como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, responde 

independentemente de culpa, por danos causados aos consumidores, 

configurando-se a falta de energia como defeito na prestação do serviço. 

Frise-se que o ônus da prova competia à reclamada. Com efeito, a 

permanência sem o fornecimento de energia configura situação que gera 

direito à reparação moral. In casu, o dano moral é o damnum in re ipsa (o 

dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo 

de comprovação efetiva do prejuízo. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando os fatos acima expostos e em 

observância os princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARIA DAS GRACAS DE 

ARRUDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A para DETERMINAR a revisão da fatura referente ao mês de 

agosto de 2019, para constar o consumo referente à média constante nas 

06 (seis) faturas anteriores ao aumento das faturas da parte Autora (julho 

a dezembro de 2018); e CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, 

atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar concedida 

nos autos, sem imposição de multa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001751-24.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA DE LOURDES NOVAK REQUERIDO: VIVO S.A. I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS, na qual a parte 

Reclamante alega que está sendo cobrada por valor diverso do 

contratado. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito, 

bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. Decido pela HOMOLOGAÇÃO do pedido 

de desistência da reclamação formulado pela requerente, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil, Considerando 

que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. III - DISPOSITIVO OPINO pela EXTINÇÃO do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008609-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULITA DE SOUZA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - 

COBRANÇA INDEVIDA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a 

parte Reclamante afirma ter recebido fatura referente ao mês de julho de 

2019 com valor bem acima da média de consumo registrada na matrícula 

da sua residência. Alega que contestou administrativamente a fatura, 

porém não obteve êxito em conseguir a revisão dela, tendo em vista que a 

Reclamada afirma que a matrícula da consumidora não tem vazamento ou 

irregularidade. Pediu a concessão liminar para o fim de evitar a suspensão 

do fornecimento do serviço. No mérito, requer a revisão da fatura do mês 

de julho de 2019, bem como requer a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A preliminar de 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica resta afastada, haja vista que as provas constantes nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. No mérito a ação é 

procedente. Pretende a parte autora a adequação da fatura com o seu 

real consumo, alegando cobrança indevida quanto à fatura do mês de 

julho de 2019, tendo em vista que apresenta aumento abrupto e 

injustificável com relação às faturas anteriores e posteriores. Com efeito, 

analisando as provas dos autos observa-se que a fatura impugnada 

apresenta valor exorbitante, bem acima da média de consumo dos meses 

anteriores e subsequentes. Analisando o histórico de leituras em anexo 

(id. 25913507), verifico que o consumo médio da unidade consumidora era 

de 16 m³, e que o consumo no citado mês foi de 58 m³, ou seja, 

aproximadamente 03 (três) vezes superior à média de consumo. Cabe 

salientar que excluindo o consumo da fatura impugnada, o maior consumo 

registrado pela matrícula foi de 26 m³, metade do consumo registrado no 

mês de julho de 2019. No que diz respeito ao valor das faturas, através do 

extrato apresentado na id. 25913506 é possível constatar que a unidade 

consumidora nunca havia registrado consumo tão elevado quanto no mês 

de julho de 2019. Vale registrar que a fatura mais cara registrada na 

matrícula da parte Autora foi emitida no valor de R$ 150,60 (cento e 

cinquenta reais e sessenta centavos), sendo que a fatura objeto da 

presente demanda foi emitida no valor de R$ 340,21 (trezentos e quarenta 

reais e vinte e um centavos), aproximadamente 02 (duas) vezes mais 

cara. Com efeito, a fatura impugnada apresenta valor exorbitante, bem 

acima da média do consumo dos meses anteriores. A Reclamada 

argumenta que os valores cobrados estão de acordo com o consumo da 

unidade consumidora da Reclamante, pois foram feitas vistorias no imóvel 

e nas ocasiões não foram encontradas irregularidades no medidor que 

possam ter registrado consumo maior do que o efetivamente consumido. 

Em que pese a argumentação da empresa requerida, certo é que houve 

um aumento abrupto no consumo faturado sem que houvesse prova da 

alteração do consumo, chegando a alcançar mais que o dobro do valor da 

média dos últimos meses. Com efeito, em se tratando de relação de 

consumo, e alegando a autora que não utilizou/consumiu o volume 

apontado pela concessionária, caberia à ré comprovar o ocorrido, 

mediante a observância do devido processo legal. Isto porque em tais 

situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional que justifica a 

inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR 

& ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da prova pode 

ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor for 

hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses são 

alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na norma 

ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica 

quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de 

provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil 

Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer 

prática irregular por parte da Reclamante, e que teria dado ensejo ao 

aumento do consumo nos meses questionados, incumbência que, 

repita-se, cabia à concessionária, há que se concluir que o medidor de 

consumo estava com defeito e não refletia com exatidão o quanto utilizado 

pela autora, devendo ser revisada a cobrança do débito. No caso, a 

concessionária não trouxe provas de qualquer irregularidade da medição 

do consumo na unidade consumidora de responsabilidade do autor. Nessa 

toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de que em 

não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a revisão 

da fatura. Assim, vale transcrever: Ementa: FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO. IMPUTAÇÃO. 1. Não responde o 

consumidor pela tarifa decorrente de consumo excessivo não atribuído a 

vazamentos e tampouco à alteração no padrão de uso do serviço. 2. 
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Diante da deficiência na medição, o valor arbitrado para a fatura deverá 

seguir o critério do artigo 74 da Resolução n.º 1093/2009 da AGERGS, isto 

é, a média aritmética dos seis últimos consumos faturados. Recurso 

provido em parte. (Apelação Cível Nº 70050104512, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo 

Souza, Julgado em 23/08/2012). Ementa: ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO 

ABRUPTO NO CONSUMO FATURADO. HISTÓRICO. ERRO. 

INCONSISTÊNCIA. 1. São nulas as faturas de energia elétrica que não 

refletem o histórico das anteriores e não indicam o consumo medido que 

autorizaria sua cobrança. Hipótese em que não há prova da alteração do 

padrão de consumo nem de avaria no medidor. Tem direito, contudo, a 

concessionária de emitir nova fatura relativa ao consumo efetivamente 

registrado, nos termos da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL. (...) Recurso 

da Ré provido em parte. Recurso do Autor desprovido. (Apelação Cível Nº 

70042139881, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/04/2011) Nessa 

esteira, impositiva a revisão da fatura do mês de julho de 2019. Daí a 

concluir que se mostrou acertado o provimento judicial concedido in limine 

litis, porquanto determinativo da obrigação de restabelecimento do serviço, 

impondo-se a sua confirmação neste ato sentencial. No que tange ao 

pedido de condenação em danos morais, colhe-se dos autos que em 

razão do elevado valor cobrado e da tentativa inútil da autora em resolver 

tal questão houve a interrupção do fornecimento de água em sua 

residência. A própria Reclamada informa em sua contestação que realizou 

a religação do serviço no dia 30 de setembro de 2019. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescinde do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, 

tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de 

consumo em massa, responsável pela despersonalização ou 

desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um polo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Sob essa ótica, verifica-se que o evento danoso tem origem na 

cobrança excessiva da conta de água, que chegou ao ponto de a 

reclamante não conseguir pagar em razão do elevado valor cobrado, 

totalmente desvinculado do que até então era praticado. Ademais, ao 

sublinhar o dever de indenizar, está presente a hipótese da 

responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor do serviço responder, 

independentemente da existência de culpa, pelos danos causados em 

virtude da má prestação do serviço contratado. III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes da inicial de JULITA DE 

SOUZA em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A para (1º) DETERMINAR que 

a fatura referente ao mês de julho de 2019, no valor de R$ 340,21 

(trezentos e quarenta reais e vinte e um centavos), seja recalculada 

observando a média de consumo da parte Reclamante, nos termos da 

Resolução Normativa nº 05/2012 – AMAES e (2º) CONDENAR a 

Reclamada a pagar a Reclamante danos morais no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) atualizados desde a data do arbitramento (nos 

termos da Súmula 362 do STJ[1]), mais juros de mora a contar da data da 

citação. Por pertinência torno definitiva a liminar anteriormente concedida 

(id. 24131465), sem a aplicação de multa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Juiz de Direito 1 Súmula 362-STJ: “A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008715-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANA JOAQUINA DA CONCEICAO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

de Danos Morais e Materiais na qual a parte Reclamante afirma ter 

recebido, no mês de agosto de 2019, fatura com valor bem acima da média 

de utilização da sua residência. Em contato com a Empresa Reclamada, 

esta realizou vistoria no seu imóvel no dia 19/08/2019. Após a vistoria, a 

parte Autora constatou vazamento no encanamento do hidrômetro, o que 

motivou nova reclamação administrativa perante a Reclamada e 

requerimento de nova vistoria. A parte Autora afirma que a Reclamada fez 

nova vistoria no dia 20 de agosto de 2019 e, no mês de setembro de 2019, 

emitiu fatura com valor exorbitante cobrando multa por fraude no 

hidrômetro. Contudo, aduz que nunca realizou qualquer intervenção no 

hidrômetro e quem realizou alterações no equipamento de medição foram 

os prepostos da Reclamada. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência dos débitos referentes a fatura do mês de setembro de 2019, 

bem como ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias 

os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 
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improcedência. Pretende a parte autora a adequação da fatura com o seu 

real consumo, alegando cobrança indevida na fatura referente ao mês de 

setembro de 2019, tendo em vista que esta apresenta um aumento abrupto 

em virtude da cobrança de multa por fraude no hidrômetro. Relata o 

Reclamante que que nunca cometeu qualquer fraude em seu hidrômetro e 

que se algo de ilegal foi feito, a intervenção foi feita pelos prepostos da 

Reclamada. Em Contestação a Reclamada afirma que em vistoria na 

matrícula pertencente a Reclamante, foi constatado fraude no aparelho 

medidor de água mediante a introdução de um arame no interior do 

hidrômetro de modo que ele não medisse o volume de água correto. Alega, 

ainda, que por este motivo foi aplicada multa prevista na resolução da 

AMAES. Acosta a Reclamada, em sua defesa, vários documentos, 

inclusive, registro fotográfico da irregularidade, em tese cometido pela 

Reclamante. Em que pesem às alegações autorais, verifico que há vários 

documentos acostados pela Reclamada que demonstram que havia 

irregularidade no hidrômetro pertencente ao imóvel da Autora. Constato 

que a parte Reclamada realizou, em agosto de 2019, vistoria na casa da 

Reclamante, ocasião em que foi constatada a irregularidade. Ao analisar o 

histórico de leitura da matrícula (id. 25969979), observa-se que antes da 

vistoria, o hidrômetro registrava sempre o mesmo consumo, 10 m³. Após a 

vistoria, o histórico de consumo da matrícula presente no site da 

Reclamada, demonstra que além do consumo aumentar, ele passou a 

apresentar variação, no mês de outubro registrou leitura de 15 m³, no mês 

de novembro registou 13 m³ e no mês de dezembro de 2019 registrou 

consumo de 16 m³. Portanto, o histórico demonstra que a irregularidade 

apontada pela Reclamada de fato causava alteração no consumo e a 

parte Autora obteve proveito econômico com a irregularidade. Desse 

modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja 

vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

patrimonial e extrapatrimonial. Destaco que, a parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, ônus que lhe incumbia, ferindo 

o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a Requerida em 

ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola 

direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código 

Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário 

o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as 

alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de 

experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se 

destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - 

CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o 

mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram 

plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a 

invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor 

sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito 

às alegações da reclamante na medida em que os fatos provados vão de 

encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de 

improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I 

do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

SILVANA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ 

S/A. Por pertinência, REVOGO A LIMINAR deferida nos autos. Deixo de 

condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007831-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOHNY FIGUEIREDO PEREIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL alegando a parte 

reclamante ter recebido fatura referente ao mês de abril de 2019 que 

estaria com valor bem acima da média de consumo da sua matrícula. No 

mérito, requer a revisão da fatura do mês de abril de 2019, a restituição 

em dobro do valor pago em excesso, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não 

merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se 

trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a ação é 

procedente. Pretende a parte autora requer a adequação da fatura com o 

seu real consumo, alegando cobrança indevida quanto à fatura referente 

ao mês de abril de 2019, no valor de R$ 374,03 (trezentos e setenta e 

quatro reais e três centavos), tendo em vista que apresenta aumento 

abrupto e injustificável com relação às faturas anteriores. Relata a parte 

Reclamante que a fatura veio muito acima dos valores da média antes 

faturada, alegando que não corresponde ao seu consumo. A Reclamada 

argumenta que o valor cobrado está de acordo com o consumo da 

unidade consumidora da Reclamante, pois foram feitas vistorias no imóvel 

e nas ocasiões não foram encontradas irregularidades no medidor que 

possam ter registrado consumo maior do que o efetivamente consumido. 

Analisando o histórico de leituras em anexo, verifico que o consumo médio 

da unidade consumidora era de 11 m³, e que o consumo no citado mês foi 

de 37 m³, ou seja, aproximadamente 03 (três) vezes superior à média de 

consumo. No que diz respeito ao valor das faturas, através do extrato 

apresentado na id. 25809707 é possível constatar que a unidade 

consumidora nunca havia registrado consumo tão elevado quanto no mês 
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de abril de 2019. Vale registrar que a fatura mais cara registrada na 

matrícula da parte Autora foi emitida no valor de R$ 131,67 (cento e trinta e 

um reais e sessenta e sete centavos), sendo que a fatura objeto da 

presente demanda foi emitida no valor de R$ 374,03 (trezentos e setenta e 

quatro reais e três centavos), quase 03 (três) vezes mais cara. Com 

efeito, a fatura impugnada apresenta valor exorbitante, bem acima da 

média do consumo dos meses anteriores. Em que pese a argumentação 

da empresa requerida, certo é que houve um aumento abrupto no 

consumo faturado sem que houvesse prova da alteração do consumo, 

chegando a alcançar mais que o dobro do valor da média dos meses 

anteriores. Com efeito, em se tratando de relação de consumo, e alegando 

a parte autora que não utilizou/consumiu o volume apontado pela 

concessionária, caberia à ré comprovar o ocorrido, mediante a 

observância do devido processo legal. Isto porque em tais situações, 

verifica-se a ocorrência de fato excepcional que justifica a inversão do 

ônus da prova, consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR & ROSA 

MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da prova pode ocorrer em 

duas situações distintas: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) 

quando for verossímil sua alegação. As hipóteses são alternativas, como 

claramente indica a conjunção ou expressa na norma ora comentada. A 

hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica 

do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar fatos 

constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil Comentado. São 

Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de raciocínio, considerando 

que não há comprovação nos autos de qualquer prática irregular por parte 

do Reclamante, e que teria dado ensejo ao aumento do consumo no mês 

questionado, incumbência que, repita-se, cabia à concessionária, há que 

se concluir que o medidor de consumo estava com defeito e não refletia 

com exatidão o quanto utilizado pelo autor, devendo ser revisada a 

cobrança do débito. No caso, a concessionária não trouxe provas de 

qualquer irregularidade da medição do consumo na unidade consumidora 

de responsabilidade do autor. Nessa toada, o entendimento majoritário da 

jurisprudência é no sentido de que em não havendo culpa comprovada do 

usuário, imperiosa se mostra a revisão da fatura. Assim, vale transcrever: 

Ementa: FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO EXCESSIVO NO 

CONSUMO. IMPUTAÇÃO. 1. Não responde o consumidor pela tarifa 

decorrente de consumo excessivo não atribuído a vazamentos e 

tampouco à alteração no padrão de uso do serviço. 2. Diante da 

deficiência na medição, o valor arbitrado para a fatura deverá seguir o 

critério do artigo 74 da Resolução n.º 1093/2009 da AGERGS, isto é, a 

média aritmética dos seis últimos consumos faturados. Recurso provido 

em parte. (Apelação Cível Nº 70050104512, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, 

Julgado em 23/08/2012). Ementa: ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO 

ABRUPTO NO CONSUMO FATURADO. HISTÓRICO. ERRO. 

INCONSISTÊNCIA. 1. São nulas as faturas de energia elétrica que não 

refletem o histórico das anteriores e não indicam o consumo medido que 

autorizaria sua cobrança. Hipótese em que não há prova da alteração do 

padrão de consumo nem de avaria no medidor. Tem direito, contudo, a 

concessionária de emitir nova fatura relativa ao consumo efetivamente 

registrado, nos termos da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL. (...) Recurso 

da Ré provido em parte. Recurso do Autor desprovido. (Apelação Cível Nº 

70042139881, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/04/2011) Desta 

forma, a revisão da fatura é medida que se impõe, sendo que a Reclamada 

deve proceder na emissão de nova fatura, contendo a média de consumo, 

calculada sobre os últimos 06 (seis) meses anteriores ao referido 

aumento. Levando-se em consideração que a parte Autora realizou o 

pagamento da fatura do mês de abril de 2019, no valor de R$374,03 

(trezentos e setenta e quatro reais e três centavos), tenho que tal valor 

deverá ser restituído em dobro, conforme determina o artigo 42, parágrafo 

único do CDC. No que tange a pretensão indenizatória referente aos 

danos morais supostamente vivenciados, entendo que o pleito merece 

juízo de procedência. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos 

tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente 

da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOHNY FIGUEIREDO PEREIRA 

em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO para: 1. DETERMINAR a Retificação da 

fatura referente ao mês de abril de 2019, para constar como valor a média 

de consumo da parte Autora, calculada de acordo com o consumo 

referente aos 06 (seis) meses anteriores ao aumento injustificado; 2. 

CONDENAR a Reclamada a restituir a parte Reclamante a quantia de 

R$374,03 (trezentos e setenta e quatro reais e três centavos), em dobro, 

referente à cobrança em excesso, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação; 3. CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato dos 

autos. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007313-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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WESLLANE CARREIRO DA SILVA 05067258128 (REQUERENTE)

WESLIANE CARREIRO DA SILVA (REQUERENTE)
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JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA OAB - MT9776-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS DANIEL RANGEL BARRETTO SEGUNDO OAB - AM5035 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007313-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WESLIANE CARREIRO DA SILVA, WESLLANE CARREIRO 

DA SILVA 05067258128 REQUERIDO: TRANSIRE FABRICACAO DE 

COMPONENTES ELETRONICOS LTDA, CIELO S.A. I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em que as 

Reclamantes alegam ter adquirido das Reclamadas uma máquina de cartão 

de crédito, conforme características descritas na petição inicial, pela 

importância de R$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta 

centavos), no entanto, a compra foi cancelada e o valor não foi restituído. 

Ao final pugnam pela condenação das Reclamadas à restituição em dobro 

do valor pago pelo produto, bem como pela condenação das Reclamadas 

ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

– MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A primeira 

Reclamada alega em preliminar a sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da presente demanda. No entanto, em razão de a primeira 

Reclamada participar da cadeia de consumo nos termos do art. 18 do CDC 

e, inclusive ter recebido o pagamento referente a máquina de cartão de 

crédito, rejeito a preliminar arguida. A segunda Reclamada suscita a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para as Requerentes, 

a qual rejeito uma vez que em relação as Requeridas denoto a presença 

de vulnerabilidade das Reclamantes, devendo por assim ser beneficiária 

das garantias do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, as 

Reclamadas não lograram êxito em demonstrar que o serviço oferecido 

por elas integra diretamente o produto final ofertado pelas Reclamantes, 

não as descaracterizando como destinatárias final. Neste sentido: 

Processo civil. Conflito de competência. Contrato. Foro de eleição. Relação 

de consumo. Contratação de serviço de crédito por sociedade empresária. 

Destinação final caracterizada. - Aquele que exerce empresa assume a 

condição de consumidor dos bens e serviços que adquire ou utiliza como 

destinatário final, isto é, quando o bem ou serviço, ainda que venha a 

compor o estabelecimento empresarial, não integre diretamente - por meio 

de transformação, montagem, beneficiamento ou revenda - o produto ou 

serviço que venha a ser ofertado a terceiros.- O empresário ou sociedade 

empresária que tenha por atividade precípua a distribuição, no atacado ou 

no varejo, de medicamentos, deve ser considerado destinatário final do 

serviço de pagamento por meio de cartão de crédito, porquanto esta 

atividade não integra, diretamente, o produto objeto de sua empresa. (CC 

41056/SP Rel. Ministra Nancy Andrigui, 2ª Seção, acórdão de 23/06/2004). 

3. Não havendo provas a produzir em audiência, autorizado está o 

julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I e II do Novo Código de 

Processo Civil. Trata-se de demanda cuja causa de pedir repousa no 

descumprimento contratual que consistiu na compra de um produto ao qual 

não foi entregue as adquirentes e nem foi restituído o valor pago. As 

Reclamantes alegam que, na data de 06/06/2019, adquiririram perante as 

Reclamadas uma máquina de venda Modelo “Zip”, pelo valor total de R$ 

238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). Contudo, após o 

pagamento do valor referente a máquina, a compra foi cancelada e o valor 

não foi restituído, em que pese as diversas solicitações de devolução do 

valor. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbindo às reclamadas provarem a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedoras de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. A primeira 

Reclamada, ao apresentar defesa, afirma que não há qualquer obrigação 

dela na devolução do valor, visto que não cometeu qualquer ato ilícito. 

Alega que o pagamento não foi direcionado a ela e sim a Segunda 

Reclamada, que vendeu o produto as Autoras. Já a segunda Reclamada, 

ao contestar, afirma que o valor foi devidamente estornado na conta 

corrente pertencente as Autoras. Contudo, entendo que os argumentos 

tecidos pelas Reclamadas não merecem acolhimento. A primeira 

Reclamada nega a sua responsabilidade sob a justificativa de não ter 

recebido nenhum valor referente a compra. Contudo, conforme 

comprovante de pagamento (id. 23816906), ela foi a favorecida pelo 

pagamento feito pela parte Autora. Assim, verifica-se que a primeira 

Reclamada faz afirmações falsas e contrária as provas dos autos, não 

desincumbindo do seu dever de provar fatos modificativos, impeditivos ou 

extintivos do direito das consumidoras, conforme determina o artigo 373, 

inciso II. Já a segunda Reclamada, traz aos autos telas sistêmicas para 

provar que realizou a devolução do valor desembolsado pelas Autoras. 

Ocorre que telas sistêmicas não podem ser consideradas como meio de 

prova idôneo, pois são documentos unilaterais. Ademais, as informações 

constantes na tela sistêmica, especificamente o número do banco, o 

número da agência e o número da conta corrente, não guardam 

correspondência com a conta utilizada pela consumidora para realizar o 

pagamento do boleto. As provas dos autos indicam que as Reclamantes 

adquiriram máquina de vendas das Reclamadas, sendo que a compra foi 

cancelada e não existem provas do estorno do pagamento. A 

responsabilidade das reclamadas como fornecedoras de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

das prestadoras do serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, tendo em vista que nada provou nesse sentido deve ser 

responsabilizada pelos danos causados aos Reclamantes. Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, 

tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida 

em que as reclamadas deixaram de fornecer serviço adequado as 

consumidoras. O dano moral experimentado pelas Reclamantes exsurge 

da falha na prestação do serviço das reclamadas em não efetuarem a 

entrega do produto adquirido, bem como em não efetuarem o estorno do 

pagamento após o cancelamento da venda. Nesse sentido, verbis: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE 

PRODUTO EM SITE DE VENDAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA 

DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso em que a parte autora adquiriu 

um televisor junto ao site de vendas da empresa requerida, a qual não 

entregou o produto em data aprazada bem como não deu qualquer 

justificativa acerca da mora. Dano moral em caráter excepcional o qual 

ultrapassa o mero dissabor. Falha na prestação do serviço. Prejuízo in re 

ipsa. Deram provimento ao recurso. Unânime.” (Apelação Cível Nº 

70045683448, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 24/11/2011) (grifei). 

“RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS 

CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Enseja direito à indenização a título de 

danos morais se restar demonstrado que o fornecedor do produto ou 

serviço agiu com negligência, diante da ausência da entrega do produto 

adquirido pelo consumidor. Mantém-se o valor da indenização se foi fixado 

dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade”. (RECURSO 
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INOMINADO Nº 001.2010.046.080-5. RECORRENTE: Sociedade Comercial e 

Importadora Hermes S/A. RECORRIDO: Karla Cecília Carvalho de Godoy. 

Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 15/03/2012). No que 

diz respeito aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a Reclamantes em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pelas Reclamadas, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei). Resta, pois, 

quantificar o pedido de reparação moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Cotejados vários fatores, e tendo 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Considerando que os 

autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das 

circunstâncias acima mencionadas, orientando-se pelos citados princípios 

de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). No que 

concerne ao pedido de Dano Material, tenho que ele merece acolhimento, 

tendo em vista que não restou demonstrado no processo que as 

Reclamadas procederam com a restituição do valor pago pela máquina de 

vendas. No entanto, não verifico os pressupostos previstos no artigo 42, 

parágrafo único do CDC para a repetição do indébito do valor pago pelo 

produto. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para CONDENAR as Reclamadas TRANSIRE FABRICAÇÃO DE 

COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA e CIELO S.A solidariamente a 

repararem as Reclamantes WESLIANE CARREIRO DA SILVA E WESLLANE 

CARREIRO DA SILVA em danos morais na importância total de R$ 3.000,00 

(três mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo 

IGP-M (FGV), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

(CC, art. 406 c.c CTN, art. 161, § 1º), contados da data da citação, bem 

como CONDENAR as Reclamadas solidariamente a restituírem as 

Reclamantes a quantia de R$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e 

oitenta centavos), corrigida monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016870-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIORRAINY DUARTE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016870-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HIORRAINY DUARTE ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. 

Processo nº 1016870-59.2019.8.11.001 Reclamantes: Reclamada: S E N T 

E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 352,00 

(trezentos e cinquenta e dois reais) com inclusão no Serasa em 

23/10/2018. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

das provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os 

autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar 

que a parte autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo 

que justificasse as restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 
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manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por HIORRAINY DUARTE ABREU em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto 

da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (23/10/2018); 

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do 

débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa). O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020154-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE APARECIDA SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020154-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISELLE APARECIDA SOUZA ALVES REQUERIDO: VIVO 

S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 134,75 (cento 

e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) com inclusão no SCPC 

em 12/07/2015. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. Rejeito ainda a preliminar de ausência de 

interesse de agir arguida pela reclamada, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 3. A 

pretensão merece procedência. Da análise das provas permite-se inferir 

que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante 

afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que 

demonstre a existência de relação jurídica entre as partes para que se 

possa analisar a origem do débito. Analisando os autos, verifica-se que a 

Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora 

teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que justificasse as 

restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, 

as quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Dessa forma, 

verifica-se que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 
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menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por GISELLE APARECIDA SOUZA ALVES em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (12/07/2015); Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SCPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020567-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020567-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBARA PAES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 426,72 (quatrocentos e vinte e seis centavos) 

com inclusão no Serasa em 30/01/2019. Pede a declaração de inexistência 

do débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Ante a ausência de preliminares passo à análise do mérito da 

causa. 3. A pretensão merece procedência. Da análise das provas 

permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o 

contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes 

para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os autos, 

verifica-se que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

parte autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que 

justificasse as restrições, mas apenas extrato de faturas unilaterais, as 

quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Dessa forma, 

verifica-se que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por BARBARA PAES DA SILVA em desfavor de 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (30/01/2019); Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (Serasa). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1018367-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DOMINGOS DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018367-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DOMINGOS DE LARA REQUERIDO: 

VIVO S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 141,32 (cento e quarenta e um reais e trinta e 

dois centavos) com inclusão no SCPC em 03/07/2019. Pede a declaração 

de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova alegada pela Reclamada, por se confundir com o mérito 

com ele será analisada. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

das provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os 

autos, verifica-se que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer relação 

jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifica-se que a empresa não trouxe 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ANTONIO MARCOS DOMINGOS DE LARA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (03/07/2019); Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SCPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021981-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021981-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possuir qualquer contrato com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome no valor de R$ 28,03 (vinte e oito reais e três 

centavos), vencida em 08/08/2017, inclusa no SERASA. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 
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irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. A preliminar de conexão arguida pela 

Reclamada deve ser afastada, vez que as demandas propostas pela parte 

Autora discutem negativações distintas. 3. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Consigna-se que a vistoria realizada pela Reclamada 

é unilateral, não contendo sequer o nome e assinatura dos vizinhos que 

declaram que a Autora residiu no imóvel onde está localizada a matricula 

que originou os débitos. Ademais, a Autora em sua exordial acostou 

declarações de quitação anual de outro imóvel. Portanto, deveria a 

Reclamada demonstrar que a Autora também era usuária da matricula 

objeto dos autos. Destaca-se que o documento denominado de vistoria 

apenas traduz que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus 

programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA 

UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A 

parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção 

ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu 

indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu 

nome, assim como a declaração de inexistência da dívida. Em 

contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, 

a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas 

de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a 

contratação, diante de sua inegável unilateralidade. Sentença que julgou 

procedentes os pedidos à exordial, para desconstituir o débito, excluir o 

nome da autora dos registros negativadores e condenar a ré a 

indenização por danos morais, mantida. Quantum fixado reduzido para R$ 

2.000,00 (dois mil reais), mantidos os consectários legais da sentença, eis 

que a autora apresenta outros registros negativos posteriores aquele 

discutido nesses autos (fls. 28/29). Valor que melhor atende aos 

princípios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71008864548, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

04-02-2020)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ELENIR CECILIA DE 

MORAES PEREIRA em desfavor de Aguas Cuiabá S/A. para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 

(cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do débito em nome da parte 

Autora no valor de R$ 28,03 (vinte e oito reais e três centavos), vencida 

em 08/08/2017, inclusa no SERASA, objeto dos autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito 

do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz 

Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021486-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUEIROZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))
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LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021486-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL QUEIROZ DE FRANCA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir se funda 

na falha da prestação de serviço essencial, eis que a Concessionária, 

responsável pelo fornecimento de energia elétrica, suspendeu os serviços 

prestados à Autora, mesmo não possuindo quaisquer débitos. Ao final 

pugna pela Condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No mérito, a demanda é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Afirma a Reclamante 

que teve suspenso o fornecimento de energia elétrica de sua residência 

em 18/12/2019, mesmo estando adimplente com a Reclamada. Informa que 

em contato com a Reclamada e conforme acesso ao sistema sua UC 

consta como inexistente, sem qualquer motivo. A reclamada, por sua vez, 

em sede de contestação, sustenta que o Autor solicitou o desligamento da 

UC, que encontra-se registrada em nome de outra pessoa. Contudo, 

verifica-se que a parte Reclamada não comprovou que foi o Autor quem 

solicitou o desligamento. Ademais, conforme demonstrado pelo Autor a UC 

esta registrada em seu nome há anos, o que torna verossímil as 

alegações autorais. Portanto, constata-se que a parte Autora não possuía 

qualquer débito com a parte Reclamada capaz de permitir a suspensão 

dos serviços, bem como que não restou demonstrado que houve o pedido 

de desligamento. Assim, a par da responsabilidade objetiva, que, por si só, 

já impele à inversão do encargo probatório, de outra parte também se 

conjugam tanto a manifesta hipossuficiência da reclamante (quer sob o 

aspecto econômico, quer sob o técnico), como a verossimilhança dos 

fatos que traz a juízo, o que conduz à necessidade de facilitar a defesa 

de seus direitos, mediante a inversão do ônus probatório, consideram-se 

verossímeis as alegações autorais, restando comprovada a falha na 

prestação dos serviços. Consigne-se que a relação que se estabelece 

entre a concessionária de energia elétrica e a parte reclamante se 

qualifica como relação de consumo por força de interpretação sistêmica 

dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto Consumerista, 

porquanto é consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que adquire ou 

utiliza produto (ou serviço) na condição de destinatário, final (CDC, Art. 

2º), e fornecedor, além da pessoa física,também a pessoa jurídica que 

desenvolve atividade, como no caso, de transformação e comercialização 

de produtos (CDC, Art. 3º), definindo-se como produto qualquer bem, 

móvel ou imóvel, material ou imaterial (na espécie, a energia elétrica). Não 

fora apenas isso, a relação de consumo é inferida a partir do preceito 

contido no art. 22 do mesmo Estatuto, pois, como empresa que opera a 

concessão da distribuição de energia elétrica, estabeleceu o legislador 

determinadas condições a serem observadas. Os serviços ou atividades 

essenciais estão relacionados no art. 10 da Lei n. 7783/89, dentre os 

quais se encontra o de energia elétrica e água, e se definem como os que 

são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, entendendo-se por essas as que coloquem em perigo 

iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população (Lei 

7783/89, art. 11, parágrafo único). Constituem, na maioria dos casos, 

serviços públicos cuja prestação é feita, ou diretamente pelo Poder 

Público, ou pelo particular, nesse caso sob o regime de concessão ou 

permissão (CF, art. 175), devendo a lei dispor sobre os direitos dos 

usuários, a política tarifária e a obrigação de manter serviço adequado 

(CF, dispositivo citado, Parágrafo único). Daí por que lhe são atribuídas as 

características de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, e modicidade das 

tarifas (Lei n. 8987/95, art. 6º, § 1º). Logo, carreia-se o encargo probante 

da requerida comprovar que forneceu o serviço a contento ao requerente. 

Contudo, como se observa das provas carreadas aos autos, seja pelas 

reclamações levadas a cabo pela autora, seja pelo dever de expor os 

fatos conforme a verdade, apenas traz em suas alegações argumentos 

que não devem prosperar, eis que afirma somente que não houve a 

interrupção dos serviços no período informado, não colacionando aos 

autos qualquer ordem de serviço do atendimento às reclamações da 

Autora com a assinatura desta, acostando somente documento produzido 

unilateralmente e de fácil manipulação. Em verdade, sequer há precisão de 

que seja operada a inversão do ônus da prova, porquanto a reclamada, 

como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, responde 

independentemente de culpa, por danos causados aos consumidores, 

configurando-se a falta de energia como defeito na prestação do serviço. 

Frise-se que o ônus da prova competia à reclamada. Havia, por certo, 

outros meios de prova para que se desincumbisse do encargo de provar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. 

No entanto, não realizou qualquer atividade probatória, o que conduz à 

procedência do pedido. Com efeito, a permanência sem o fornecimento de 

energia configura situação que gera direito à reparação moral. In casu, o 

dano moral é o damnum in re ipsa (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com 

a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando os elementos contidos nos autos, bem como as orientações 

dos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MANOEL QUEIROZ DE 

FRANCA para CONDENAR a reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo IGP-M (FGV) a 

partir data do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês contados da citação. Por pertinência, torno 

definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 
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arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELSON BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002415-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SELSON BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002850-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002850-29.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA COUTINHO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011124-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ESPERIDIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 594216-0/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005405-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA MARA NASCIMENTO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 594217-9/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIANO FIGERNO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente 

processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018833-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZUEL LUCIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018833-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EZUEL LUCIO DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N 

Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 157,62 (cento 

e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos) com inclusão no SPC 

em 26/02/2019. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

das provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os 

autos, verifica-se que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer relação 

jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifica-se que a empresa não trouxe 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por EZUEL LUCIO DA CRUZ em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto 

da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (26/02/2019); 

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do 

débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SPC). O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 
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Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019783-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JERFERSON LUIS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019783-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JERFERSON LUIS DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. S E 

N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 202,85 

(duzentos e dois reais e oitenta e cinco centavos) com inclusão no Serasa 

em 17/07/2016. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito, ainda, a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão é improcedente. Da análise das 

provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito 

de credora. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada 

trouxe aos autos o áudio onde demonstra o contrato pactuado com a 

Reclamante, cujo os dados pessoais confirmados são bastante 

semelhantes às apostas nos documentos que instruíram a inicial, bem 

como demonstrou nos autos que o débito tem como referência a ausência 

de pagamento da fatura com vencimento em julho/2016, agosto/2016 e 

setembro/2016, conforme doc. Anexo no ID. 29014450. Assim, não 

verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos 

documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações 

apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. Por 

outro lado, a Reclamante na impugnação, limitou-se apenas a afirmar o 

desconhecimento do débito. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da 

impugnação à contestação rebater os termos da contestação, acaso 

assim entendesse, e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali 

alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

(...) Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreram as Reclamadas em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). Assim, não basta a mera alegação e a invocação do CDC quanto a 

pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas 

carreadas. Deixo de condenar a Reclamante em litigância de má fé uma 

vez que a conduta processual da parte não se afastou dos limites de 

defesa da sua pretensão. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por JERFERSON LUIS DE ARRUDA 

em desfavor TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos com qualificação nos 

autos. Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015830-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015830-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: INGRID RODRIGUES DE FREITAS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na 

prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de 

seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de 

R$ 61,51 (sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) com inclusão 

no Serasa em 03/09/2018. Pede a declaração de inexistência do débito 

objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A 

pretensão merece procedência. Da análise das provas permite-se inferir 
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que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante 

afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que 

demonstre a existência de relação jurídica entre as partes para que se 

possa analisar a origem do débito. Dessa forma, verifica-se que a 

empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. Cabe 

esclarecer, que as ademais anotações e nome da Requerente estão 

sendo discutidas em outras ações. Dessa forma, a conduta consistente 

em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por INGRID RODRIGUES DE FREITAS em desfavor de 

BANCO BRADESCARD S.A para DECLARAR a inexistência do débito 

objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (03/09/2018). Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (Serasa). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019525-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019525-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMAURY GONCALVES DE QUEIROZ REQUERIDO: VIVO 

S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de RECLAMAÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO em que a parte reclamante alega que teve falha 

na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida 

de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor 

de R$ 456,76 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis 

centavos) com inclusão no Serasa em 13/10/2017. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Rejeito a preliminar arguida pela Reclamada pleiteando a 

realização de audiência de instrução e julgamento, vez que o caso em 

análise comporta a aplicação do art. 355, I do CPC, cuja a dilação 

probatória é dispensada. Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da inicial, 

pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante apresentou 

todos os documentos necessários para a apreciação do seu pedido, 

especialmente o extrato da negativação onde fundamenta seu pedido. 3. A 

pretensão é improcedente. Da análise das provas permite-se inferir que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma 

indevido. A Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos limites 

do exercício regular do seu direito de credora. A fim de comprovar a 

legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos autos o contrato 

pactuado com a Reclamante, cuja as assinaturas são bastante 

semelhantes às apostas nos documentos que instruíram a inicial, bem 

como demonstrou nos autos que o débito tem como referência a ausência 

de pagamento da fatura com vencimento em maio/2017, junho/2017 e 

julho/2017, conforme doc. Anexo no ID. 29041296. Assim, não verifico 

ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se 

traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante 

na impugnação, limitou-se apenas a afirmar o desconhecimento do débito. 

Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação 

rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto 

trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca 

do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 
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CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

AMAURY GONCALVES DE QUEIROZ em desfavor TELEFÔNICA BRASIL 

S/A ambos com qualificação nos autos. OPINO, ainda, pela PROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto formulado pela Reclamada para CONDENAR o 

Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 456,76 (quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), devendo esse valor ser 

atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data da 

apresentação da contestação e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

contestação. Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014999-91.2019.8.11.0001
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KAIQUE RENAN DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014999-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAIQUE RENAN DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 90,74 

(noventa reais e setenta e quatro centavos) com inclusão no SCPC em 

09/11/2017. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

das provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os 

autos, verifica-se que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer relação 

jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifica-se que a empresa não trouxe 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por KAIQUE RENAN DA SILVA OLIVEIRA em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito 

objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 
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danoso (09/11/2017); Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SCPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019239-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019239-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BEATRIZ DE FRANCA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na 

prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de 

seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de 

R$ 195,84 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) com 

inclusão no SCPC em 06/11/2019. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito 

a alegação da Reclamante de incompetência do juízo por necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, vez que verifico que existem nos autos 

elementos de prova suficientes para o deslinde da controvérsia. Rejeito 

ainda a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

reclamada, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da 

inicial, pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante 

apresentou todos os documentos necessários para a apreciação do seu 

pedido, especialmente o extrato da negativação onde fundamenta seu 

pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise das provas 

permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, apenas limita-se a 

afirmar a existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é 

legítimo. Contudo, a Reclamada deixou de colacionar aos autos provas que 

demonstrem ao origem do débito negativado. Dessa forma, verifico que a 

empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por BEATRIZ DE FRANCA DA SILVA em desfavor de 

BANCO BRADESCO para DECLARAR a inexistência do débito objeto da 

lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (06/11/2019). 

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do 

débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018022-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FERREIRA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018022-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANIA FERREIRA BENTO REQUERIDO: VIVO S.A. S E N 

T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

por força do disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

reclamação em que a parte reclamante formula pedido pretendendo a 

declaração de inexistência de relação jurídica c/c com pedido de 

reparação em danos morais. II – MOTIVAÇÃO Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que o reclamante ingressou com a presente demanda, 

pretendendo a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes. Acontece que anteriormente a parte ajuizou demanda em face da 

Reclamada objetivando reconhecimento de inexistência de débito relativo 

ao mesmo contrato ora em discussão, esta demanda tramitou sob o nº 

8061627-53.2018.811.0001 perante o juízo do Quinto Juizado Especial 

Cível desta Capital. Naquela ação o pedido fora julgado procedente, 

conforme sentença proferida em 15/02/2019, cujo trânsito em julgado 

ocorreu em 20/03/2019. Dessa forma é inafastável o reconhecimento de 

coisa julgada. Assim, não há se falar em nova lide por não se tratar de 

nova restrição. Neste sentido a jurisprudência: TELEFONIA FIXA. COISA 

JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A análise dos 

autos revela que, em ação anterior (nº 002/3.09.0001402-9), o autor 

deduziu pretensão relativa à negativação de seu nome e contra débito no 

valor de R$ 244,63, vencido no dia 09/09/2008 (fl. 85). A sentença 

proferida em tal processo anterior julgou improcedente a ação, afastando 

a alegação de prática ilícita por parte das rés, bem como revogando a 

antecipação de tutela concedida. (fls. 138/139). Na presente ação, o autor 

litiga novamente...(TJ-RS - Recurso Cível: 71002982197 RS , Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 31/10/2011, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2011) III - 

Dispositivo Posto isso, com fulcro no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95, e nos fundamentos expendidos, DECLARO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito a presente demanda promovida por SILVANIA 

FERREIRA BENTO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO. Sem 

condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, art. 55). Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações 

de estilo. À apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Titular de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017531-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE CASTRO MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017531-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANE DE CASTRO MESQUITA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 352,26 (trezentos e cinquenta e dois reais e 

vinte e seis centavos) com inclusão no SPC em 21/12/2018. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão merece 

procedência. Da análise das provas permite-se inferir que o registro dos 

dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No 

entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência 

de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Dessa forma, verifica-se que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. Cabe esclarecer, que as 

ademais anotações e nome da Requerente estão sendo discutidas em 

outras ações. Dessa forma, a conduta consistente em encaminhar ou 

manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por TATIANE DE CASTRO MESQUITA em desfavor de 

OI MÓVEL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 
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(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (21/12/2018). 

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do 

débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SPC). O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019323-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL SOARES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019323-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAUL SOARES FERREIRA JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. 

S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DO ATO ILICITO 

em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço 

por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 267,12 

(duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos) com inclusão no 

SCPC em 28/07/2019. Pede a declaração de inexistência do débito objeto 

da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão é improcedente. Da análise das 

provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito 

de credora. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada 

trouxe aos autos o contrato pactuado com a Reclamante, cuja as 

assinaturas são bastante semelhantes às apostas nos documentos que 

instruíram a inicial, bem como demonstrou nos autos que o débito tem 

como referência a ausência de pagamento da fatura com vencimento em 

novembro/2018 e dezembro/2018, conforme doc. Anexo no ID. 29065960. 

Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os 

referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas 

alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Por outro lado, a Reclamante na impugnação, limitou-se 

apenas a afirmar o desconhecimento do débito. Ora, a parte Reclamante 

deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da 

contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da 

prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

RAUL SOARES FERREIRA JUNIOR em desfavor TELEFÔNICA BRASIL S/A 

ambos com qualificação nos autos. Deixo de condenar o Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014509-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENOK JOSE RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014509-69.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ENOK JOSE RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a 

parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 415,68 

(quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) com última 
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inclusão no Serasa em 21/12/2016. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito 

a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

das provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Dessa forma, 

verifica-se que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. Cabe esclarecer, que as ademais anotações e nome da 

Requerente estão sendo discutidas em outras ações. Dessa forma, a 

conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no 

órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige 

reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a 

consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ENOK JOSE RIBEIRO em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a 

inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data do evento danoso (21/12/2016). Proceda o Reclamado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito (Serasa). O não cumprimento incidirá em multa no 

valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020099-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MELO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020099-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCILENE MELO DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T 

E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA em que a parte reclamante alega que teve falha na 

prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de 

seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de 

R$ 182,94 (cento e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) com 

última inclusão no SCPC em 23/05/2019. Pede a declaração de inexistência 

do débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os 

autos verifico que a parte Reclamante apresentou todos os documentos 

necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da 

negativação onde fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece 

procedência em parte. Da análise das provas permite-se inferir que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma 

indevido. A Reclamada, por sua vez, apenas limita-se a afirmar a 

existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é legítimo. 

Contudo, a Reclamada deixou de colacionar aos autos provas que 

demonstrem ao origem do débito negativado. Dessa forma, verifico que a 

empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. Não merece 

a mesma sorte a condenação da Reclamada em danos extrapatrimoniais, 
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tendo em vista que o extrato de negativação juntado no ID. 27183037 

demonstra a existência de outra negativação em nome do Reclamante e 

anterior à restrição em análise (Riachuelo e Sorocred). Assim, embora 

demonstrada a conduta ilícita por parte da Reclamada ao negativar o nome 

da Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior 

válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de 

crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta 

ilícita da Reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral 

indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da 

súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” Dispõe a Súmula 385 do STJ: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento comum à 

vida em relação, não indenizável, portanto. Nesse sentido: Ementa: 

Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos 

morais e patrimoniais. Falta de energia elétrica. Defeito no serviço 

prestado pela empresa concessionária. Dever de indenizar os danos 

materiais devidamente comprovados. Inocorrência da configuração do 

dano moral. O fato descrito na exordial não tem relevância jurídica 

tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento. Inexistência de prova, por 

parte do autor, de ter realmente passado por constrangimento grave. Para 

haver a indenização pecuniária, a parte autora deveria ter sofrido um 

constrangimento relevante, uma situação difícil, o que, em verdade, não 

existiu. Apelos não providos. (Apelação Cível Nº 70045759446, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 

Julgado em 12/04/2012) Portanto, não restaram demonstrados pela 

Reclamante os danos morais sofridos passíveis de reparação. Restando 

comprovado somente que a negativação foi indevida. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para os pedidos da 

presente reclamação, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, ajuizada por LUCILENE MELO DA CRUZ em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide. 

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do 

débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019977-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE MARTINS FONTES OAB - MT11423-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO OAB - MT9612/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019977-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE LURDES GUILHERME REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC) pelos débitos nos valores de R$ 26,18 (vinte e seis reais e dezoito 

centavos), R$ 19,08 (dezenove reais e oito centavos) e R$ 19,74 

(dezenove reais e setenta e quatro centavos), com data de inclusão em 

06/01/2019. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 

do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Afasto 

a preliminar de retificação do valor da causa, tendo em vista que o valor 

imputado pelo Reclamante atende ao disposto no art. 292 do CPC – valor 

que pretende receber a título de danos morais. Superada a preliminar 

passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é 

procedente. A Reclamante afirma que era titular da UC nº 19980022 e que 

na data de 04/03/2015 solicitou o seu desligamento, conforme protocolo nº 

07120155545921794, constante no Id 27109341 dos autos. Narra que ao 

tentar realizar a abertura de um “crediário” tomou conhecimento de que a 

Reclamada teria negativado seu nome no serviço de proteção ao crédito. 

Afirma que a negativação é indevida já que pediu o desligamento da UC. 

Pede a declaração de inexistência de débito, a exclusão de seus dados do 

serviço de proteção ao crédito e reparação por danos morais. A 

Reclamada, por sua vez, promove alegações genérica e não impugnou 

especificamente a alegação da Reclamante quanto ao pedido de 

desligamento da UC datado de 04/03/2015. Da análise detida aos autos é 

possível verificar que restou comprovado que na data de 04/03/2015 a 

Reclamante solicitou o desligamento da UC nº 19980022. Desse modo, não 

há como validar as alegações da Reclamada, pois o débito que deu origem 

ao débito negativado possui como vencimento as datas de 02/07/2018, 

02/08/2018 e 05/09/2018, ou seja, meses após o pedido de desligamento 

da UC. Ressalta-se que inexiste qualquer menção da utilização dos 

serviços pela Reclamante ou a sua comprovação. Portanto, tem-se que a 

empresa não trouxe impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

ocorrido, bem como tornar efetiva a função 
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preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, anoto que ao presente caso não se 

dará aplicação à Súmula nº 385 do STJ, pois a negativação preexistente 

está sendo discutida na ação nº 1022342-23.2016.8.11.0041 perante a 2ª 

Vara Bancária de Cuiabá/MT. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MARIA DE LURDES GUILHERME em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação; para CONFIRMAR a tutela de urgência 

concedida no Id nº 27122399 dos autos; e para CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data da citação. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 40 de Lei 9.099/95. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014371-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERNANDES LEITE GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014371-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO FERNANDES LEITE GUIMARAES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

reclamante ter recebido fatura que não concorda na Unidade Consumidora 

n°. 6/288419-5, por se tratar de fatura referente fatura eventual de 

consumo em que a Reclamada teria detectado irregularidade. Pediu 

provimento antecipatório para que a Reclamada determine a abstenção de 

realizar a suspensão fornecimento de energia e abstenha-se de realizar 

inscrição e seu nome nos serviços de proteção ao crédito, e no mérito a 

declaração de inexistência do débito ora impugnado. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Não merece acolhida a 

alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa 

complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a 

postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 

Superada a preliminar passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito a 

pretensão é procedente. Análise da documentação que instrui os autos 

permite constatar que houve cobrança de recuperação de consumo. 

Trata-se da fatura no valor de R$ 963,50 (novecentos e sessenta e três 

reais e cinquenta centavos), parceladas em duas faturas, a saber: 

04/2019 no valor de R$ 483,66 (quatrocentos e oitenta e três reais e 

sessenta e seis centavos) e 04/2019 no Valor de R$ 463,50 

(quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) ambas com 

vencimento em 30/07/2019. A demandada, a título de argumentação para 

rebater as alegações do Reclamante, informa que “por ocasião de uma 

inspeção realizada no imóvel da parte demandante, verificou a 

concessionária que o EQUIPAMENTO APRESENTAVA PROCEDIMENTO 

IRREGULAR, O QUE FAZIA COM QUE PARTE DO PRODUTO CONSUMIDO 

NÃO FOSSE DEVIDAMENTE REGISTRADO”. A Reclamada alega que agiu 

nos exatos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no entanto, 

deixou de colacionar aos autos o TOI, conforme estabelece o art. 129 da 

resolução supramencionada, que assim dispõe: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. 2o Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3o Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.. 

Conforme descrito pelos próprios prepostos da Reclamada, o Reclamante 

não participou da vistoria, inviabilizando, desse modo, o seu direito ao 

contraditório na fase administrativa, especialmente no direito de verificar 

se a irregularidade fora de fato encontrada como alega a Reclamada. A 

omissão em obedecer as regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à 

época do fato), que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo 

que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional 

de Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela 

Reclamada na exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da 

ampla defesa e do contraditório. Logo, não se pode referendar o 

procedimento levado a efeito pela Reclamada. Para que seja feita a 

cobrança do consumo pretérito e sua devida recuperação é necessário 

que a Reclamada atenda as exigências do regulamento da ANEEL, 

conforme traz a jurisprudência: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO LASTREADA EM PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA 

(RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR 

PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL, ao definir procedimento para 

caracterização de irregularidade, estabelece que a distribuidora, nos 

casos em que houver necessidade de retirada do medidor, deve não só 

acondicionar o equipamento em invólucro específico, a ser lacrado no ato 

da retirada, mediante entrega de comprovante ao consumidor ou àquele 

que acompanhar a inspeção, o que foi observado na espécie, mas 

encaminhá-lo, por meio de transporte adequado, para realização de 

avaliação técnica (§ 5º do art. 129), com comunicação ao "consumidor, 

por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado" (§ 7º do art. 129), até porque tal avaliação 

técnica, mesmo que realizada pelo laboratório do fornecedor, há de ser 

implementada com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma da ABNT NBR ISO 9001 (§ 6º do art. 129). 

Conseguinte, ante a ausência, in casu, de comprovação de notificação do 

consumidor na forma do que determina do § 7º do art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL, evidenciada está a nulidade do 

procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo 

fornecedor, com o que resta fulminada a decorrente recuperação de 

consumo naquele alicerçada. Mesmo que assim não fosse, ad 
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argumentandum tantum, inviável se mostra a validação da recuperação de 

consumo pretendida pela ré. Isso porque não há, no referido procedimento 

administrativo, nem em qualquer outro elemento de prova carreado aos 

autos, o menor adminículo de prova a revelar os parâmetros utilizados pela 

ré, para - ao adotar o critério insculpido no art. 130, IV, in fine, da 

Resolução 414/2010 da ANEEL - definir as diferenças de energia 

faturadas a menor. Precedentes. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70053833083, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 30/03/2016) (grifei) ENERGIA 

ELÉTRICA. AVARIA NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO 

MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A mera existência de avaria no 

medidor de energia elétrica, por si só, não comprova a mensuração a 

menor do consumo. Para proceder à recuperação de consumo pretérito, é 

indispensável prova de registro a menor do consumo real. 2. A 

configuração do dano moral exige grave ofensa à dignidade da pessoa 

humana. A cobrança indevida não causa, por si só, dano moral. 3. Em se 

tratando de causa em que não há condenação, os honorários 

advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. 

Hipótese em que os honorários devem ser mantidos. Negado seguimento 

aos recursos. (TJRS, Apelação Cível nº 70053929949, Rel. Des. Maria 

Isabel de Azevedo Souza, 22ª Câm. Cível, j. em 01.10.2013 Daí a concluir 

que se mostrou acertado o provimento judicial concedido in limine litis, 

porquanto determinativo da obrigação de restabelecimento dos serviços, 

impondo-se a sua confirmação neste ato sentencial. Desse modo, impõe 

acolher o pedido consistente na declaração de inexigibilidade da fatura 

objeto da lide. Pelos motivos alinhavados (desobediência ao que dispõe a 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL), indefiro o pedido contraposto. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA os pedidos da presente demanda ajuizada por PEDRO 

FERNANDES LEITE GUIMARAES em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para COFIRMAR a tutela de 

urgência concedida no Id 25535672 dos autos; para DECLARAR A 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO da fatura impugnada nestes autos, com 

referência à recuperação de consumo vencimento em 30/07/2019, no 

valor de R$ 963,50 (novecentos e sessenta e três reais e cinquenta 

centavos), parcelada em duas faturas, a saber: 04/2019 no valor de R$ 

483,66 (quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) e 

04/2019 no Valor de R$ 463,50 (quatrocentos e sessenta e três reais e 

cinquenta centavos) ambas com vencimento em 30/07/2019. Por 

conseguinte, e com espeque nos fundamentos alinhavados, OPINO, pela 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

proferida sob homologação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013573-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DO CARMO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013573-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDINALDO SANTANA DE SOUZA REQUERIDO: VALTER DO 

CARMO DE AMORIM I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de Ação de Cobrança 

decorrente de contrato de sublocação. Pede a condenação do Reclamado 

ao pagamento da quantia de R$ 8.550,00 (oito mil e quinhentos e cinquenta 

reais). É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Vislumbro dos autos que o reclamado foi devidamente 

citado (Id 26254477) e não compareceu à audiência de conciliação, assim 

como, deixou de apresentar defesa no momento oportuno, fato que impõe 

a aplicação da norma prevista no art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do 

CPC, de modo que decreto a revelia, a qual no presente caso opera todos 

os seus efeitos, permitindo de pronto o julgamento da lide. Contudo, em 

que pese a revelia decretada a pretensão merece juízo de improcedência. 

A Reclamante alega que pactuou contrato de sublocação de Box 

Comercial nº 44, localizado na Travessa Coronel Poupino, 917, na região 

do Centro de Cuiabá, pelo valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) ao Reclamado. E que este estaria inadimplente a partir do mês de 

abril/2018, resultando na dívida no importe de R$ 8.550,00 (oito mil e 

quinhentos e cinquenta reais). No entanto, verifica-se dos autos que o 

Reclamante não colacionou aos autos o contrato que lhe autoriza sublocar 

o box objeto da lide e não trouxe aos autos o contrato pactuado entre as 

partes devidamente assinado pelo devedor, a fim de comprovar a 

existência de relação jurídica entre as partes. Caberia ao Reclamante 

trazer aos autos elementos mínimos para o reconhecimento do seu direito, 

pois alega o descumprimento do contrato por parte da Reclamada, 

entretanto, não trouxe aos autos o contrato que demonstre a obrigação 

supostamente assumida pelo Réu. Assim, a ausência de comprovação 

mínima do alegado pela Reclamante justifica o não acolhimento dos 

pedidos elencados na inicial, ônus que lhe competia nos termos do art. 

373, I do CPC. A parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por EDINALDO SANTANA DE SOUZA em 

desfavor do VALTER DO CARMO DE AMORIM. Deixo de condenar a 

Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011984-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA PEREIRA BARROSO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EUGENIO LASCH OAB - MT4579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011984-17.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: SONIA CRISTINA PEREIRA BARROSO REQUERIDO: 
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CONDOMINIO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer demanda em que a causa de 

pedir funda-se na conduta ilícita da Reclamada em manter ação executiva 

e a negativação dos dados do Reclamante nos serviços de proteção ao 

crédito até a data de 03/10/2019 por débito cuja quitação ocorreu em 

30/08/2019. Pede a baixa do processo executivo e pede a condenação da 

Reclamada em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 

por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Em preliminar a 

Reclamada pede a sua ilegitimidade passiva afirmando que não promoveu 

a inclusão dos dados da Reclamante nos serviços de proteção ao crédito. 

A preliminar por se confundir com o mérito com ele será analisada. 3. No 

mérito a pretensão é procedente em parte. A Reclamante alega ser 

moradora da casa 60 do condomínio Reclamado e que estava inadimplente 

com as mensalidades vencidas em 20/02/2019, 12/03/2019 e 12/04/2019. 

Narra que na data de 09/08/2019 recebeu um boleto da Reclamada para 

quitação do débito vencido em 20/02/2019 e que realizou o pagamento no 

mesmo dia. Aduz que no dia 30/08/2019 a Reclamada enviou outro boleto 

para quitação das parcelas de 12/03/2019 e 12/04/2019, no valor de R$ 

422,38 (quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos). Alega 

que quitou o débito em 30/08/2019. Contudo, afirma que antes de enviar os 

boletos, na data de 08/08/2019 a Reclamada já havia ajuizado a ação 

e x e c u t i v a  p a r a  c o b r a n ç a  d o s  d é b i t o s  ( P r o c e s s o 

8043640-67.2019.811.0001 – 3º JEC CUIABÁ) e realizou a negativação 

dos seus dados em 13/08/2019 quando já pago primeiro boleto enviado 

pela empresa. Aduz que a Reclamada mesmo após a quitação dos débitos 

demorou para solicitar a baixa da ação executiva e de solicitar a baixa nos 

sistemas do SERASA. A Reclamada alega que inexiste dever de 

reparação, pois a Reclamante que teria demorado a assinar o termo de 

acordo para que pudesse ter sido protocolado na ação executiva e, com 

isso, se obtido a homologação do pelo juízo e a baixa do processo. 

Ademais, nega que o débito negativado fora promovido pela Reclamada e 

que se refere ao débito em discussão. A despeito das alegações da 

Reclamada não se verifica sob qualquer ótica que possua razão. Isto 

porque restou incontroverso que a quitação dos débitos que a autora 

mantinha com ré ocorreu na data de 30/08/2019, sendo assim, a partir 

desta data caberia à Reclamada informar ao juízo da ação executiva a 

quitação administrativa do débito, sendo desnecessário a juntada da 

minuta do acordo, pois demonstraria até mesmo boa fá processual. 

Ademais disso, a Reclamada somente enviou a minuta de acordo à 

Reclamante na data de 05/09/2019 e não se verifica das conversas que a 

Reclamante tenha se negado a assiná-lo. Por fim, merece registro que o 

patrono da Reclamada somente noticiou nos autos a quitação dos débitos 

na data de 14/10/2019. E, ainda, que a negativação perdurou até a data de 

03/10/2019. Por fim, a alegação rasa de que a negativação não fora 

promovida pela Reclamada não prospera, pois decorrente da ação 

executiva por ela ajuizada cujo valor e data de distribuição são as mesmas 

da mencionada ação. Sendo assim, uma vez que a Reclamante comprovou 

que efetuou a quitação do seu débito a Reclamada deveria ter realizado a 

baixa da restrição e da ação executiva, entretanto, esta permaneceu com 

a negativação até a data de 03/10/2019 e com a ação até 14/10/2019, 

portanto, indevida a manutenção do nome do Reclamante nos serviços de 

proteção ao crédito e pendente em ação judicial indevida. Logo, as 

alegações produzidas pela Reclamada não encontram suporte nas provas 

carreadas aos autos, impondo o acolhimento da pretensão autoral. A 

conduta consistente em manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por dívida já quitada, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, não há se falar em repetição de 

indébito, pois quando do ajuizamento da ação executiva o débito era 

devido. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos 

pedidos da presente demanda ajuizada por SONIA CRISTINA PEREIRA 

BARROSO em desfavor de CONDOMINIO RESIDENCIAL FLOR DO 

CERRADO para CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante o 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, o 

qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M 

da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

OPINO, ainda, pela CONFIRMAÇÃO da tutela de urgência concedida no Id 

nº 24986981. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE, nos termos do art. 40 de Lei 9.099/95. CAMILA SILVA 

DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012971-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MACARIO HELENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012971-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GONCALINA ALVES DA SILVA, MACARIO HELENO DA 

SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais em decorrência de falha na prestação 

de serviço, pois depois de ter o voo cancelado a Reclamada não 

promoveu a restituição da quantia paga pelo serviço. Pede a condenação 
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da Reclamada em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) e danos materiais em R$ 2.865,84 (dois mil e oitocentos e sessenta 

e cinco reais e oitenta e quatro centavos). É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. Em preliminar a Reclamada CVC 

alega a ilegitimidade passiva das demais Reclamadas. No entanto, em 

razão de participarem da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do 

CDC rejeito a preliminar arguida. Superadas as preliminares passo à 

análise do mérito da causa. 4. No mérito a pretensão merece juízo de 

procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes reclamadas 

estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbindo às Reclamadas provarem a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Os 

Reclamantes alegam que adquiriram pacote turístico perante as 

Reclamadas com trecho Maceió/AL – Cuiabá/MT, para a data de 

28/09/2019, pelo valor de R$ 2.865,84 (dois mil e oitocentos e sessenta e 

cinco reais e oitenta e quatro centavos), que seriam pagos em oito 

parcelas no valor de R$ 358,23 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte 

e três centavos). No entanto, afirmam que o voo fora cancelado. Narra 

que as Reclamadas não promoveram a devolução da quantia paga, ao 

qual ora pede a restituição, assim como, reparação pela falha na 

prestação ocorrida. As Reclamadas, por sua vez, negam a falha na 

prestação de serviço informando que o voo fora cancelado por culpa de 

terceiros – Avianca, razão pela qual afirma inexistir dever de reparação 

por danos morais. A despeito de a Reclamada alegar inexistir falha na 

prestação de serviço por culpa exclusiva de terceiros tal afirmativa não 

prospera por ser parceira comercial da empresa Avianca se beneficiando 

das transações que envolvem ambas as empresas. No caso, as 

Reclamadas não promovera a restituição da quantia paga pelos 

Reclamantes. Portanto, impõe acolher o pedido dos Reclamantes para a 

condenação das Reclamadas a restituí-los na quantia paga, porém apenas 

no valor de R$ 358,23 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e três 

centavos), pois somente fora comprovado o pagamento de uma parcela 

com vencimento em 07/04/2019, conforme ID 25221633. É inegável a falha 

na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar. Nesse sentido, 

verbis: “Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. 

CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do 

CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. Excludente suscitada pela ré, correspondente a alteração na 

malha aérea, que não restou comprovada. Ônus probatório que recaía 

sobre a demandada e do qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. 

Danos materiais evidenciados na espécie. Dever de restituição da 

importância despendida com alimentação. 3. Danos morais que 

independem da prova do efetivo prejuízo, pois já trazem em si estigma de 

lesão. Quantum indenizatório fixado na sentença reduzido. Observância 

dos parâmetros fixados por este órgão fracionário em casos semelhantes. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto posto, OPINO 

pela fixação dos danos morais na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

cada Reclamante. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por GONCALINA ALVES DA SILVA e MACARIO HELENO DA SILVA em 

face CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, AGUIA TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

para CONDENAR as Reclamadas a paga, solidariamente, a cada 

Reclamantes a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGMP/FGV a 

partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, bem como a restituir aos Reclamantes a quantia de R$ 358,23 

(trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), corrigido a 

partir do efetivo desembolso (04/04/2019) pelo IGPMT/FGV e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juíz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012762-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LETICIA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012762-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAYARA LETICIA GONCALVES CAMPOS REQUERIDO: 

VIVO S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 344,14 (trezentos e quarenta e quatro reais e 

quatorze centavos) com última inclusão no SPC em 13/10/2017. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 
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desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova alegada pela Reclamada, 

por se confundir com o mérito com ele será analisada. Rejeito, ainda, a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

das provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

apenas limita-se a afirmar a existência de relação jurídica entre as partes 

e que o débito é legítimo. Contudo, a Reclamada deixou de colacionar aos 

autos provas que demonstrem ao origem do débito negativado. Dessa 

forma, verifico que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações 

sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a 

que deu causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – 

ainda que suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à 

necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque 

hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do 

alegado na exordial. Descura, assim, a demandada do dever de 

impugnação específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz 

presumir a veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por 

conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a 

inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos 

órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em encaminhar ou 

manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por NAYARA LETICIA GONCALVES CAMPOS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO para DECLARAR a 

inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data do evento danoso (13/10/2017). Proceda o Reclamado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito. O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014827-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON BATISTA PAZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014827-52.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: VANDERSON BATISTA PAZ REQUERIDO: VIVO S.A. S E N 

T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA e 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL c/c TUTELA DE EMERGÊNCIA em que a 

parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 

312,22(trezentos e doze reais e vinte e dois centavos) com inclusão no 

Serasa em 03/03/2019. Pede a declaração de inexistência do débito objeto 

da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência 

de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão 

merece procedência. Da análise das provas permite-se inferir que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma 

indevido. A Reclamada, por sua vez, apenas limita-se a afirmar a 

existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é legítimo. 

Contudo, a Reclamada deixou de colacionar aos autos provas que 

demonstrem ao origem do débito negativado. Dessa forma, verifico que a 

empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 
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manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela dos pedidos 

formulados por VANDERSON BATISTA PAZem desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem 

como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Proceda o 

Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não cumprimento incidirá em 

multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014648-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014648-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILLIAN ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 166,40 (cento e sessenta e seis reais e 

quarenta centavos), contrato nº. 4180500064576000, inclusa no SCPC em 

20/02/2018. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Outrossim, observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso ,I do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços de cartão de crédito, cujo termo de adesão segue anexo, 

juntamente com cópia dos documentos pessoais da parte Autora. 

Destaca-se que a Reclamada logrou êxito em comprovar que o Autor 

utilizou os serviços, conforme faturas anexas, as quais demonstram a 

utilização do cartão com realização de compras. Portanto, a cobrança é 

devida, uma vez que o termo de adesão encontra-se devidamente 

assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir da 

análise dos contratos e dos demais documentos assinados por ela, como 

procuração e declaração de hipossuficiência, onde constam assinaturas 

que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade 

que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, 

e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigna-se, ainda, que a responsabilidade pela 

notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de 

inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da 

Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 
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alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por WILLIAN ALVES DA SILVA em desfavor de BANCO 

BRADESCARD S.A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016924-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016924-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO JOAO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega ser indevida, 

uma vez que desconhece qualquer débito perante a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor R$ 970,62 (novecentos e 

setenta reais e sessenta e dois centavos), contrato nº. 

UG054032000004630032. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Em análise detida dos autos verifico que a parte 

Reclamante apenas colacionou junto a inicial: documentos pessoais, 

declarações, procuração e extrato de negativação, bem como alegou que: 

“(...) não tem débito algum com a empresa Requerida, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e 

ILEGAL” (sic). De outro lado, compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente detinha junto à 

Reclamada a contratação dos serviços bancários, vez que a defesa está 

instruída com áudio que comprova que a parte Autora negociou seus 

débitos perante a Reclamada, tendo confirmado seus dados pessoais, 

data de nascimento, nome de sua genitora, endereço, dentre outros. 

Anote-se, por derradeiro, que, como os serviços foram utilizados pela 

parte consumidora, conforme relatório acostado pela Reclamada, resta 

configurado a celebração do contrato, caso em que não seria hipótese de 

prática abusiva. Ademais, a parte Reclamante não logrou êxito em 

comprovar que cumpriu com sua obrigação contratual, restando 

inadimplente com as faturas. É que há determinadas relações contratuais 

que prescindem da existência de contrato instrumentalizado, ou mesmo de 

acordo verbalizado, o que ocorre em profusão nas relações de consumo 

que, conforme lição de Rizzatto Nunes, “São aquelas em que um 

comportamento de fato, socialmente generalizado, faz com que se aceite a 

existência de um contrato, ainda que ele jamais tenha sido firmado. O 

contrato é presumido diretamente do fato da ação ou comportamento. São, 

tecnicamente falando, ’relações de fato contratuais’ (Curso de Direito do 

Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 669). Outrossim, é cediço que a 

contratação dos serviços de telefonia em muitos dos casos são efetuados 

contato telefônico. Nesse sentido: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO 

MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE DEMONSTRADA NOS AUTOS. 

COBRANÇA REGULAR, PEDIDO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR 

MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004747234 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

10/07/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/07/2014). Assim, a cobrança é devida, uma vez que o 

conjunto probatório acostado aos autos é capaz de afastar a possibilidade 

de fraude. Ora, se houve contratação e restou inadimplente, conclui-se 

que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de 

negativações, no que a requerida se restringe ao exercício regular de 

direito que lhe compete. Destaco que os documentos colacionados pela 

parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. 

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, inciso I, 

do CPC. Assim, não incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Indefere-se o pedido de 

condenação à litigância de má-fé formulado pela parte Reclamada, haja 

vista que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 
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OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por EDUARDO JOAO 

DOS SANTOS em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da 

narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se 

possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de 

medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o 

grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela 

contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da 

proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras 

ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se 

servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é 

aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da 

norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador 

se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de 

experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, 

evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. 

Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 

841/2) HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017791-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017791-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILSON BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

se indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada 

que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 39,79 (trinta e 

nove reais e setenta e nove centavos), inclusa no SCPC em 09/11/2019, 

contrato nº. 157925642. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência 

do débito que originou a referida negativação, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a se consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. O feito 

amolda-se no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a requerida, embora citada, 

conforme movimento ID 27948188, não compareceu em audiência de 

conciliação (ID 28452990), bem como não apresentou defesa até a 

presente data. O art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que: “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Já o art. 

344 do CPC/2015 dispõe que: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. Desta forma, ante ao não comparecimento da 

Reclamada na audiência de conciliação, bem como a ausência de 

contestação, a confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial é medida que 

se impõe, contudo, conforme elencado no art. 20 exposto alhures, o 

pertence ao Juiz a convicção quanto a ocorrência dos fatos narrados pela 

parte Autora, cabendo a este auferir a ocorrência ou não dos danos 

conforme narrados na inicial, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamante. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma ser indevido, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Não tendo a Reclamada apresentado defesa, tenho que nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, inciso II, do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de contratação, cumulada 

com indenização por danos morais em decorrência da inclusão do nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de dívida que alega 

jamais ter contraído, julgada improcedente na origem. A relação travada 

entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, 

amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à 

espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A 

responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de 

prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha 

na prestação do serviço. Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, 

a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão 

pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à 

parte ré, ora recorrente, comprovar a efetiva contratação entre as partes. 

In casu, a empresa ré deixou de acostar documento capaz de comprovar 

a contratação realizada pela autora, pelo que a demandada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi legis do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte ré, na condição 

de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar 

eventuais contratações, bem como cobranças indevidas. Destarte, a 

cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob 

pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em 

razão da sua atividade, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da 

Teoria do Risco da Atividade. Saliente-se, ainda, que, provado que a 

negativação do nome da parte demandante foi indevida, provado está o 

dano moral deste fato decorrente, tratando-se de danos morais in re ipsa. 

Por fim, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como 

os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação 

de indenização, em hipóteses símiles, impõe-se o arbitramento de R$ 

10.000,00 (...). APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJ/RS - Apelação 

Cível, Nº 70082545781, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em: 13-12-2019)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 
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proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, em observância aos princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, decreto a 

revelia da Reclamada e, no mérito, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ADILSON BEZERRA DA SILVA em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A. para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (09/11/2019). Por pertinência, providencie a secretaria o 

necessário visando à exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

restritivo de crédito, apenas com referência ao débito no valor de R$ 39,79 

(trinta e nove reais e setenta e nove centavos), inclusa no SCPC em 

09/11/2019, contrato nº. 157925642, objeto dos autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016462-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NERES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016462-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURICIO NERES DE ANDRADE REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer contrato com a Reclamada que justifique 

a negativação de seu nome no valor de R$ 133,42 (cento e trinta e três 

reais e quarenta e dois centavos), contrato nº. MP346666000019174066, 

inclusa no SCPC em 22/05/2019. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Outrossim, 

observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar a preliminar de 

incompetência do juizado especial cível para julgar a presente demanda, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços Bancários e de cartão de crédito, cujo termo de 

adesão segue anexo, juntamente com cópia dos documentos pessoais da 

parte Autora. Destaca-se que a Reclamada logrou êxito em comprovar que 

o Autor utilizou os serviços, conforme faturas anexas, as quais 

demonstram a utilização do cartão com realização de compras e 

pagamentos. Ademais, o valor negativado refere-se à fatura vencida em 

15/04/2019. Outrossim, em detida análise dos autos, constata-se que a 

parte Autora realizou renegociação de seus débitos (áudio anexo), 

contudo, não logrou êxito em comprovar que cumpriu com o acordo. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração e declaração de 

hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a olhos 

desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e restou 

inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado 

no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Consigna-se, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 710 de 828



sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MAURICIO NERES DE ANDRADE em desfavor de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018218-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

se indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada 

que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 2.169,60 (dois mil 

e cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos), inclusa no SCPC 

em 29/07/2019, contrato nº. 134186712. Ao final, pugnou pela declaração 

de inexistência do débito que originou a referida negativação, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

se consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. O feito amolda-se no requisito para julgamento 

antecipado da lide elencado no art. 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil, pois a requerida, embora citada, conforme movimento ID 27936007, 

não compareceu em audiência de conciliação (ID 28536774), bem como 

não apresentou defesa até a presente data. O art. 20 da Lei 9.099/95 

estabelece que: “não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Já o art. 344 do CPC/2015 dispõe que: “Se 

o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Desta forma, 

ante ao não comparecimento da Reclamada na audiência de conciliação, 

bem como a ausência de contestação, a confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme elencado no 

art. 20 exposto alhures, o pertence ao Juiz a convicção quanto a 

ocorrência dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir a 

ocorrência ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo com 

as provas produzidas pela parte Reclamante. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma ser 

indevido, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito. Não tendo a Reclamada 

apresentado defesa, tenho que nada juntou ou trouxe aos autos provas 

que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das 

cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, inciso II, do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, 

BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: 

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de contratação, cumulada 

com indenização por danos morais em decorrência da inclusão do nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de dívida que alega 

jamais ter contraído, julgada improcedente na origem. A relação travada 

entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, 

amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à 

espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A 

responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de 

prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha 

na prestação do serviço. Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, 

a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão 

pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à 

parte ré, ora recorrente, comprovar a efetiva contratação entre as partes. 

In casu, a empresa ré deixou de acostar documento capaz de comprovar 

a contratação realizada pela autora, pelo que a demandada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi legis do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte ré, na condição 

de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar 

eventuais contratações, bem como cobranças indevidas. Destarte, a 

cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob 

pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em 

razão da sua atividade, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da 

Teoria do Risco da Atividade. Saliente-se, ainda, que, provado que a 

negativação do nome da parte demandante foi indevida, provado está o 

dano moral deste fato decorrente, tratando-se de danos morais in re ipsa. 

Por fim, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como 

os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação 

de indenização, em hipóteses símiles, impõe-se o arbitramento de R$ 
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10.000,00 (...). APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJ/RS - Apelação 

Cível, Nº 70082545781, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em: 13-12-2019)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, em observância aos princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, decreto a 

revelia da Reclamada e, no mérito, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL em desfavor de 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Por 

pertinência, providencie a secretaria o necessário visando a exclusão do 

nome da parte autora do cadastro de restritivo de crédito, apenas com 

referência ao débito no valor de R$ 2.169,60 (dois mil e cento e sessenta 

e nove reais e sessenta centavos), inclusa no SCPC em 29/07/2019, 

contrato nº. 134186712, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013483-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE FARIA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por 

débito ao qual não reconhece sua validade, afirmando jamais ter utilizado 

os serviços fornecidos pela Requerida apto a justificar a negativação de 

seu nome. Ao final pugnou pelo provimento para a retirada de seus dados 

das listas de inadimplentes, bem como pela declaração de inexistência do 

débito, além de condenação da requerida em danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO Questão que prefere às demais diz com 

relação à competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a 

presente demanda. Pois bem. A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. 

Preconiza o §2º do artigo 64 do Código de Processo Civil, que “a 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício”. O legislador infraconstitucional 

buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade devem nortear 

a atividade jurisdicional, razão pela qual restou estabelecido no art. 3º da 

Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, significando que, ficam excluídas da competência deste as 

causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o desate 

da questão, como no caso dos autos. Com efeito, tendo em vista o anexo 

de conversa supostamente entabulada entre a parte Autora e prepostos 

da requerida que retrataria a contratação do serviço que apresenta débito 

pendente de quitação, não se tem como concluir que fora realmente a 

autora quem teria ou não contratado os serviços da reclamada. Portanto, 

com base na prova dos autos, resta clara a necessidade de produção da 

prova pericial, a fim de identificar se os áudios juntados são em verdade 

ou não pertencentes à parte autora, pois somente com o deslinde dessa 

controvérsia restará clara a solução da presente causa. A Lei nº 9099/95 

é clara ao estabelecer a competência dos juizados especiais para 

processar e julgar, tão-somente, causas cíveis de menor complexidade. 

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação;”. Portanto, sobressai à incompetência do Juizado Especial 

Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, 

ante a complexidade da causa. III - DISPOSITIVO Assim é que importa dar 

aplicação à norma constante do inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95 de 

modo que, diante da complexidade inerente à causa, OPINO pelo 

RECONHECIMENTO de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, JULGANDO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito. Deixo de condenar a parte reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 
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os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015009-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015009-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TELMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não possuir qualquer débito com a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 136,43 (cento e trinta 

e seis reais e quarenta e três centavos), contrato nº. 0002517199201711, 

inclusa no SERASA, datada de 01/12/2017. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não há o que se falar em ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, vez que a 

demanda está instruída com os documentos necessários para a sua 

análise. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente e 

improcedente o pedido contraposto. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para 

comprovar suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a 

demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, 

que em absoluto se caracterizam como documento, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos 

provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das 

cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO 

A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO 

DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO 

INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter 

sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que 

não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos 

morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a 

declaração de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou 

de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da 

parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, 

eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 
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possui negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido 

contraposto e o pedido de litigância de má-fé formulado pela parte 

Reclamada, ante a fundamentação exposta alhures. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por TELMA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram 

a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem 

como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso. Ainda, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela parte Reclamada. Determino que a parte Reclamada promova, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de débito em nome 

da parte Autora do valor de R$ 136,43 (cento e trinta e seis reais e 

quarenta e três centavos), contrato nº. 0002517199201711, inclusa no 

SERASA, datada de 01/12/2017, objeto dos autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito 

do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz 

Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016791-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBBY ASSIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE MORAES CORREIA OAB - MT23467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016791-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBBY ASSIS FERREIRA REQUERIDO: KABUM COMERCIO 

ELETRONICO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possuir qualquer contrato com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome no valor de R$ 3.913,99 (três mil novecentos e 

treze reais e noventa e nove centavos), inclusa no SERASA em 

10/09/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

realizou compra em seu site referente à Nota Fiscal nº. 1884469 e após o 

recebimento do produto o Autor contestou a compra em seu cartão, cujo 

valor foi estornado. Portanto, sustenta ser legítima a inclusão do nome do 

Autor no cadastro restritivo de crédito. No entanto, verifica-se que a parte 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que a mercadoria foi entregue 

no endereço do Autor, vez que não acostou qualquer comprovante nesse 

sentido. Destaco que nota fiscal juntada pela defesa apenas traduz a 

reprodução de telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 
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restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao sistema PJE verifica-se que as demais negativações existentes 

em nome da parte Autora são objeto de demanda, portanto, presumem-se 

ilegítimas. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ROBBY 

ASSIS FERREIRA em desfavor de KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso (10/09/2019). Determino que a parte Reclamada 

promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de 

débito em nome da parte Autora do valor de R$ 3.913,99 (três mil 

novecentos e treze reais e noventa e nove centavos), inclusa no SERASA 

em 10/09/2019, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015569-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015569-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELI APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO SA 

CREDITO IMOBILIARIO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que 

desconheces os débitos de R$ 455,04 (quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais e quatro centavos), com data de inclusão no SERASA EXPERIAN em 

02/03/2018. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito a alegação da Reclamante de 

incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, vez que verifico que existem nos autos elementos de prova 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Rejeito ainda a preliminar de 

ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Rejeito ainda a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos 

verifico que a parte Reclamante apresentou todos os documentos 

necessários para a apreciação do seu pedido. Superadas as preliminares 

passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é 

improcedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido, vez que não possui relação jurídica com a 

empresa. A Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos 

limites do exercício regular do seu direito de credora. A fim de comprovar 

a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos autos no Id 

1900755937 o contrato de adesão à cartão de crédito firmado pelo 

Reclamante, cujas assinaturas são bastante semelhantes às apostas nos 

documentos que instruíram a inicial de modo a convencer que saíram do 

punho da parte Reclamante, bem como demonstrou nos autos, no Id 

1900755937, que o débito tem origem na inadimplência quanto a fatura do 

cartão final 2405, vencida em 25/12/2017. Impende ressaltar, que as 

faturas tiveram pagamento até a relativa ao mês de novembro/2011, após 

esta data o Reclamante deixou de efetuar os pagamentos mensais, 

gerando, portanto, juros pela sua inadimplência. Assim, não verifico 

ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se 

traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante 

apresentou impugnação limitando-se a negar a relação jurídica já 

fartamente demonstrada pela Reclamada. Ora, a parte Reclamante 

deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da 

contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, pois ônus que lhe 

competia nos termos do art. 373 do CPC. Deixo de condenar a Reclamante 

em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da parte não se 

afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por SUELI APARECIDA 

DA SILVA em desfavor de BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO ambos 

com qualificação nos autos. Deixo de condenar a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 
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270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016724-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVANDRO DUARTE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016724-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HEVANDRO DUARTE GONCALVES REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível na qual alega o reclamante que 

seu voo contratado junto à requerida sofreu alterações unilaterais, tendo 

atrasado, o que gerou a perda da conexão, podendo seguir viagem no dia 

seguinte, sendo que parte da viagem seguiu via terrestre, chegando ao 

seu destino final após 15 (quinze) horas de atraso. Ao final pugnou pela 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a se consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão merece 

juízo de Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes 

reclamadas estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo às reclamadas 

provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras 

de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do 

CPC. Da análise dos autos infere-se que a parte Reclamante adquiriu 

passagens aéreas perante a Reclamada correspondente ao trecho 

Cuiabá/MT com destino à Maceió/AL, com conexão em Guarulhos, cujo 

embarque estava previsto para as 18h40min do dia 08/10/2019, com 

chegada em Maceió/AL às 01h50min do dia 09/10/2019. Contudo, o voo 

incialmente contratado sofreu atraso, o que causou a perda da conexão 

em Guarulhos/SP, realocando a parte Autora somente para voo no dia 

seguinte, que teria como destino a cidade de Recife/PE, sendo que o 

restante da viagem até Maceió/AL foi realizada via terrestre, tendo 

chegado ao seu destino final às 17h00min. do dia 09/10/2019, ou seja, 

com um atraso em relação ao contrato inicialmente celebrado de 15h10min. 

Em sua defesa a Requerida aduziu, em síntese, que devia a problemas 

técnicos na aeronave o voo contratado pela Autora sofreu atraso, o que 

gerou a perda da conexão. No entanto, forneceu todo suporte material à 

parte Autora, que embarcou no próximo voo de conexão disponível. No 

entanto, da análise dos autos e dos documentos anexos, verifico que a 

Reclamada não logrou êxito em demonstrar os fatos articulados na 

defesa. Destaco que o contrato firmado entre as partes previa a 

prestação do serviço em determinado período, sendo que a alteração 

unilateral de parte da Reclamada, acarretou prejuízos à Autora, que 

chegou ao seu destino final com 15h10min. de atraso, sendo que parte da 

viagem seguiu via terrestre, cujo percurso demorou cerca de 04 (quatro) 

horas. Ademais, poderia a Reclamada providenciar voo em outra 

companhia aérea, em horário que a Autora pudesse chegar ao destino 

final em intervalo de tempo menor, o que não ocorreu. Destaca-se que 

manutenção não programada em aeronave se traduz em risco da atividade 

empresarial desenvolvida pela Reclamada, cujo prejuízo não pode ser 

transferido ao consumidor. Além do mais, verifica-se que, embora se trate 

de fato excepcional, o mesmo é previsível, tendo a Reclamada condições 

de minimizar ou providenciar meios para não causar danos aos seus 

clientes. Portanto, resta inconteste a obrigação da reclamada à reparação 

dos danos de ordem moral causados à reclamante. Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC. Tal responsabilidade é afastada apenas 

quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, 

a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador 

do serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, 

deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. 

Assim sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da requerida e que estes serviços não 

foram prestados nos limites do contrato, já que houve alterações 

unilaterais, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela ANAC 

(Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais à parte reclamante, isso porque a alteração unilateral do 

itinerário contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que fora surpreendida com a deficiente prestação 

de serviços contratados. O dano moral experimentado pela parte 

reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. 

Nesse sentido, verbis: “Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é 

objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Excludente suscitada pela ré, 

correspondente a alteração na malha aérea, que não restou comprovada. 

Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do qual não se 

desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais evidenciados na 

espécie. Dever de restituição da importância despendida com alimentação. 

3. Danos morais que independem da prova do efetivo prejuízo, pois já 

trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório fixado na sentença 

reduzido. Observância dos parâmetros fixados por este órgão fracionário 

em casos semelhantes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70045554888, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 29/02/2012). No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 
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no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, de 

acordo com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como 

pelos motivos expostos alhures, estabeleço como quantum indenizatório a 

título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por HEVANDRO DUARTE 

GONCALVES em face de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. para 

CONDENAR a Reclamada a pagar à Autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017277-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL GASPARELLO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017277-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS GABRIEL GASPARELLO DA CRUZ REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 94,24 (noventa e quatro reais e vinte e quatro 

centavos) com última inclusão no SCPC em 09/09/2019. Pede a declaração 

de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da inicial, pois 

analisando os autos verifico que a parte Reclamante apresentou todos os 

documentos necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente 

o extrato da negativação onde fundamenta seu pedido. Rejeito ainda a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

3. A pretensão merece procedência. Da análise das provas permite-se 

inferir que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante 

afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, apenas limita-se a afirmar a 

existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é legítimo. 

Contudo, a Reclamada deixou de colacionar aos autos provas que 

demonstrem ao origem do débito negativado. Dessa forma, verifico que a 

empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por LUCAS GABRIEL GASPARELLO DA CRUZ em 

desfavor de BANCO BRADESCO para DECLARAR a inexistência do débito 

objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso 

(09/09/2019). Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018821-88.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LOURENCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018821-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO LOURENCO DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, 

assim como por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 478,67 (quatrocentos e 

setenta e oito reais e sessenta e sete centavos) com inclusão no Serasa 

em 12/09/2019. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito, ainda, a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

das provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

apenas limita-se a afirmar a existência de relação jurídica entre as partes 

e que o débito é legítimo. Contudo, a Reclamada deixou de colacionar aos 

autos provas que demonstrem ao origem do débito negativado. Dessa 

forma, verifico que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações 

sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a 

que deu causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – 

ainda que suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à 

necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque 

hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do 

alegado na exordial. Descura, assim, a demandada do dever de 

impugnação específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz 

presumir a veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por 

conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a 

inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos 

órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em encaminhar ou 

manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por LEANDRO LOURENCO DE ARRUDA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para 

DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR 

a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data do evento danoso (12/09/2019). Proceda o 

Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não cumprimento incidirá em 

multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019551-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SIDINEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019551-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GONCALO SIDINEI DE MORAES REQUERIDO: ENERGISA 

S/A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 12.195,48 

(doze mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) com 

última inclusão no Serasa em 06/01/2018. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 
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direito de ação. 2. Em preliminar a Reclamada pleiteia a retificação do polo 

passiva a fim de constar a empresa ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, tendo em vista que os atos praticados 

não foram da empresa ora constante no polo passivo da ação. OPINO, 

pela retificação nos termos pleiteados. Afasto a prejudicial de prescrição, 

pois à luz do art. 27 CDC, aplicável ao caso, o prazo para o ajuizamento da 

presente demanda é de cinco anos. 3. A pretensão merece procedência. 

Da análise das provas permite-se inferir que o registro dos dados da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, 

por sua vez, apenas limita-se a afirmar a existência de relação jurídica 

entre as partes e que o débito é legítimo. Contudo, a Reclamada deixou de 

colacionar aos autos provas que demonstrem ao origem do débito 

negativado. Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por GONCALO SIDINEI DE MORAES em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para 

DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR 

a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso. Proceda o Reclamado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito. O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016735-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANI CRISTINA BARBOSA FITANIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016735-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAYANI CRISTINA BARBOSA FITANIA REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual 

a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

716,62 (setecentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), 

contrato nº. 3113010721843000152, inclusa no SCPC em 24/08/2019. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Acolho o pedido de 

retificação do polo passivo para constar FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

26.405.883/0001-03. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando 

que o feito se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide 

elencado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a 

pretensão é Procedente em Parte. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência as negativações em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deram por solicitação da requerida, por débitos dos quais a 

parte reclamante afirma serem indevidos desconhecendo suas origens, 

verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Reclamada, por sua vez, em sede de sua 

contestação aduziu a regularidade dos débitos negativados, haja vista a 

cessão de direitos de créditos, passando, assim, a ser credora do 

requerente dos créditos devidos ao BANCO SANTANDER. No entanto, 

nada acostou que para comprovar o alegado, destaco que embora tenha 
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encartado o instrumento de cessão, tais documento desacompanhados de 

qualquer outro elemento que possa imputar a responsabilidade do 

consumidor pela contratação, traduzem-se em documentos apócrifos, 

inservíveis para comprovar a existência de qualquer relação jurídica entre 

o reclamante e o BANCO SANTANDER. Ressalto que embora tenha 

comprovado a cessão do crédito, não restou comprovado a origem do 

débito, por assim não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, 

seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL. 

CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. MANUTENÇÃO DA 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385 DO STJ. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alega o Autor/recorrido que, ao 

tentar obter crédito no comércio local, foi surpreendido com a informação 

de registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, desconhecendo a 

dívida objeto da referida anotação. 2. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

ante a verossimilhança das alegações do autor e a sua hipossuficiência 

técnica e, ademais, tendo em vista a impossibilidade de produção de prova 

negativa, correta a inversão do ônus da prova. Caberia ao réu, ora 

recorrente, demonstrar a regularidade da contratação, mediante a juntada 

do contrato originário do débito e o seu demonstrativo, uma vez que se 

trata de cessionária do Banco do Brasil, ônus do qual não se desincumbiu, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. A comprovação da relação jurídica 

entre o autor/recorrido e o Banco do Brasil bem como da cessão do 

crédito à ré/recorrente, sem o comprovante que originou a dívida 

originária, v.g. fatura do cartão de crédito, extrato bancário que demonstre 

a utilização de empréstimo, cheque especial, etc., não é suficiente para tal 

fim. 3. Tendo em vista que o réu/recorrente, quando do oferecimento de 

contestação, já havia juntado aos autos os mesmos documentos que 

foram anexados ao recurso, não se cuida de sua juntada extemporânea. 

4. Quanto ao dano moral pleiteado, o documento de ID 9504673 demonstra 

a existência de inscrições anteriores àquela feita pelo réu/recorrente. 

Verifica-se do aludido documento que, embora a maioria das anotações 

desabonadoras tenham sido excluídas até 13.12.2018, há uma anotação 

preexistente à presente, que ainda subsiste (contrato n. 02223703747, 

incluída em 19.02.2015, no valor de R$ 121,71). Dessa forma, consoante 

súmula 385, do STJ, não se há de se falar em dano moral, pela 

manutenção indevida do nome do autor/recorrido em cadastros de 

proteção ao crédito. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. 

Sentença reformada, apenas para excluir o dano moral. Sem custas e 

honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa 

servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ/DFT - 

Acórdão 1192469, 07000192320198070003, Relator: SONÍRIA ROCHA 

CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 

8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019.)”. (destaquei) Quanto ao dano 

moral, destaco que a responsabilidade das empresas reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada negativou 

indevidamente o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

conforme extrato de negativação colacionado aos autos pela parte 

Requerente verifica-se que existe 01 (uma) negativação anterior (inserida 

por Caixa Econômica Federal em 08/06/2019) e 19 (dezenove) cheques 

sem fundo com ocorrência em 09/09/2015, em nome da parte Autora. 

Destaca-se, ainda, que cabe à parte Autora comprovar que as 

negativações anteriores são ilegítimas, a fim de afastar o entendimento da 

súmula 385 do STJ. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte 

da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o 

fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes 

aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui que a parte 

Autora não teve prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado da Súmula nº. 385 do STJ, segundo o qual, 

“da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, 

ANTE A EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA PREEXISTENTE. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DEVEDOR CONTUMAZ. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora ter descoberto que seu nome se 

encontrava inscrito em órgão de restrição ao crédito ao tentar realizar uma 

compra no comércio varejista. Alega que a inscrição foi efetuada pela 

seguradora ré, embora o requerente desconheça a origem do débito. 

Pugna pela declaração de inexistência do débito contestado e pela 

condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. 

2. Sobreveio sentença de parcial procedência da ação, reconhecendo a 

inexigibilidade do débito e afastando a pretensão indenizatória autoral, em 

razão da preexistência de outras inscrições cadastrais de inadimplência. 

Inconformada, a parte demandante recorreu, aduzindo que, em que pese 

as demais inscrições tenham data de vencimento anterior, esta não se 

confunde com a data de inclusão, e, portanto, é devida a reparação 

extrapatrimonial. 3. A dívida contra a qual a parte recorrente se insurge é 

oriunda do Contrato n.º 000000455717553, no valor de R$ 867,58. 

Conforme documentação às fls. 74 e ss., o referido débito, o qual possuía 

como data de vencimento 08 de junho de 2015, restou inscrito em órgão 

de proteção ao crédito nada data de inclusão de 01 de julho de 2015 e 

teve sua exclusão em 27 de julho de 2017. Durante esse período, a teor 

dos extratos acostados aos autos, constata-se que havia outros débitos 

inscritos no nome do autor nos referidos cadastros. 5. Portanto, em 

virtude da existência de outras negativações anteriores, não é o caso de 

acolhida do pleito indenizatório, nos exatos termos do estabelecido na 

Súmula nº 385 do STJ, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 6. A 

sentença atacada merece ser mantida por seus próprios fundamentos, a 

teor do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, 

Nº 71009120569, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-02-2020)”. (destaquei) 

Portanto, indefere-se o pedido de indenização por danos morais. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por DAYANI 

CRISTINA BARBOSA FITANIA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I para apenas 

DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da pressente demanda. Por 

pertinência, intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova a exclusão da restrição no valor de R$ 716,62 (setecentos 

e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), contrato nº. 

3113010721843000152, inclusa no SCPC em 24/08/2019, objeto dos 

autos. Retifique-se o polo passivo para constar FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº. 26.405.883/0001-03. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015540-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015540-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELA MACHADO DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome no valor de R$ 793,35 (setecentos e noventa e 

três reais e trinta e cinco centavos), inclusa no SPC em 17/05/2019, 

contrato nº. 20323377. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação em apreço, bem como indenização 

por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente adquiriu junto ao Banco do 

Santander a contratação dos serviços bancários e de cartão de crédito, 

cujo contrato segue anexo à petição contestatória. Observo que os 

débitos oriundos dos contratos foram legalmente cedidos à Reclamada. 

Ademais, conforme carta expedida pelo SERASA constata-se que houve 

a regular notificação da parte Autora, quanto à cessão dos créditos. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o contrato se encontra 

devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar 

a partir dos documentos pessoais acostados na Inicial em consonância 

com a procuração e declaração de hipossuficiência, igualmente, 

assinados por ela, inclusive, se compararmos com a assinatura oposta no 

termos de audiência de conciliação, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Dessa forma, se o contrato 

existe, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado no 

extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Portanto, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em 

danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem 

em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na 

esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o 

alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, 

I do CPC. Assim, não incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MARCELA MACHADO DA SILVA em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017116-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA HERMENEGILDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017116-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILDA HERMENEGILDO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 708,52 (setecentos e oito reais e cinquenta e 

dois centavos), contrato nº. 5274620187011000, inclusa no SCPC em 

27/02/2017. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Outrossim, observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso ,I do Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços de cartão de crédito, cujo termo de adesão segue anexo, 

juntamente com cópia dos documentos pessoais da parte Autora. 

Destaca-se que a Reclamada logrou êxito em comprovar que o Autor 

utilizou os serviços, conforme faturas anexas, as quais demonstram a 

utilização do cartão com realização de compras e pagamentos. Ademais, o 

valor negativado refere-se à fatura vencida em 27/01/2017. Portanto, a 

cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão encontra-se 

devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar 

a partir da análise dos contratos e dos demais documentos assinados por 

ela, como procuração e declaração de hipossuficiência, onde constam 

assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer 

dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o 

contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Consigna-se, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Verifica-se, ainda, a ocorrência de litigância de 

má-fé por parte da requerente, eis que de sua conduta se vislumbra dolo 

processual, posto que o ato de alterar a verdade dos fatos processuais, a 

fim de conseguir liminar e retirar seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, não se enquadra no regular exercício do direito de defesa de seus 

interesses, estando evidenciado o propósito de prejudicar, uma vez que o 

ato perpetrado atingiu a dignidade da Justiça, tentando ardilosamente levar 

o Juízo a erro. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

MARILDA HERMENEGILDO em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A. 

REVOGO A LIMINAR concedida nos autos. CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa correspondente a 5% sobre o valor da causa por 

litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, no montante de R$ 

998,00 (novecentos e noventa e oito reais). CONDENO ainda o requerente 

ao pagamento das despesas processuais e honorários em 10% do valor 

da causa, no montante de R$ 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e 

seis reais), com fundamento na norma entabulada no art. 55, primeira 

parte, da Lei n° 9.099/95 c/c § 2º do art. 85 do CPC/2015. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021195-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021195-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERSON ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possuir qualquer contrato com a Reclamada que justifique aa 

negativações de seu nome no valor de R$ 226,47 (duzentos e vinte e seis 

reais e quarenta e sete), contrato nº. 002635468340000. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A parte Reclamada não apresentou a petição 

de contestação, apenas juntou no movimento ID 28459442 telas de seu 

sistema interno que demonstram a baixa da restrição. Desta forma, tenho 

que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a 

comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da 

presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, 

seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Importante frisar que a 

disponibilização de documento sigiloso (histórico de negativações) pela 

parte Reclamada, sem o pedido de sigilo judicial, pode gerar nova causa 

de pedir, haja vista que os processos judiciais são públicos, o que espoe 

a terceiros a imagem da parte Autora. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por GERSON ALVES DE ARRUDA em desfavor de BANCO 

ITAUCARD S/A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso (08/04/2017). Por pertinência, TORNO 

DEFINITIVA a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz 

de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1015046-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERSON MORAES HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015046-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HEVERSON MORAES HUNGRIA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 169,39 (cento e sessenta e nove reais e trinta e nove 

centavos), contrato nº. 0345665575, inclusa no SPC em 17/03/2019. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Indefiro as 

preliminares arguidas pela defesa, vez que incontroversa a negativação 

existente, conforme se evola da defesa. Consigna-se que a demanda está 

instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo 

que se falar em indeferimento da inicial. No que tange a preliminar de falta 

de interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º 

do Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação 

é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta 

forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaca-se que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Ademais, a 

Reclamada junta contrato incompleto, o que impede a verificação da 

regularidade da contratação que alega ter havido pela parte Autora. Desta 

forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas 

que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das 

cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO 

A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO 

DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO 

INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter 

sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que 

não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos 

morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a 

declaração de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou 

de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da 

parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, 

eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 
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do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido 

contraposto e o pedido de litigância de má-fé formulado pela parte 

Reclamada, ante a fundamentação exposta alhures. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por HEVERSON MORAES 

HUNGRIA em desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (17/03/2019). 

Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte Reclamada. 

Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

baixa definitiva da anotação de débito em nome da parte Autora do valor 

de R$ 169,39 (cento e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), 

contrato nº. 0345665575, inclusa no SPC em 17/03/2019, objeto dos autos. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz 

de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016313-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDROS ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016313-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IDROS ALVES MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique as negativações de seu nome 

nos valores de R$ 131,79 (cento e trinta e um reais e setenta e nove 

centavos), datada de 16/11/2018; e R$ 701,93 (setecentos e um reais e 

noventa e três centavos), datada de 20/11/2018; ambas referentes ao 

contrato nº. 039087001000032, inclusas no SERASA. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. No que tange a preliminar de falta de 

interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do 

Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é 

necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta 

forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. Indefiro as preliminares de 

ausência de documentos arguidas pela defesa, vez que incontroversa a 

ocorrência da negativação, conforme se evola da defesa. Consigna-se 

que a demanda está instruída com documentos suficientes ao seu 

julgamento, não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações faturas. Destaco que as faturas apresentadas pela 

defesa apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de sistemas 

de seus programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA 

UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A 

parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção 

ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu 

indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu 

nome, assim como a declaração de inexistência da dívida. Em 

contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, 

a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas 

de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a 

contratação, diante de sua inegável unilateralidade. Sentença que julgou 

procedentes os pedidos à exordial, para desconstituir o débito, excluir o 

nome da autora dos registros negativadores e condenar a ré a 

indenização por danos morais, mantida. Quantum fixado reduzido para R$ 

2.000,00 (dois mil reais), mantidos os consectários legais da sentença, eis 

que a autora apresenta outros registros negativos posteriores aquele 
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discutido nesses autos (fls. 28/29). Valor que melhor atende aos 

princípios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71008864548, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

04-02-2020)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao 

extrato de negativação acostado pala parte Autora, verifica-se que a 

parte Autora não possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por IDROS ALVES MORAES em 

desfavor de BANCO BRADESCO para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Por pertinência, 

providencie a secretaria o necessário visando a exclusão do nome da 

parte autora do cadastro de restritivo de crédito, apenas com referência 

ao débito nos valores de R$ 131,79 (cento e trinta e um reais e setenta e 

nove centavos), datada de 16/11/2018; e R$ 701,93 (setecentos e um 

reais e noventa e três centavos), datada de 20/11/2018; ambas referentes 

ao contrato nº. 039087001000032, inclusas no SERASA, objeto dos autos. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz 

de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017549-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARQUES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017549-59.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: GONCALINA MARQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que 

justifique as negativações de seu nome nos valores de R$ 227,71 

(duzentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos), contrato nº. 

0000000000000019868954, inclusa no SCPC em 06/09/2015; R$ 227,72 

(duzentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), contrato nº. 

0000000000000019868953, inclusa no SCPC em 07/08/2015; e R$ 325,31 

(trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) contrato nº. 

0000000000000020633762, inclusa no SCPC em 07/09/2015. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as 

preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento do 

mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. Quanto à preliminar de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

Reclamada, tendo em vista a sistemática do procedimento dos juizados 

especiais, bem como o determinado no Art. 54 da Lei 9.099/95, verifica-se 

o acesso, em primeiro grau de jurisdição independerá do pagamento de 

custas, taxas ou despesas processuais, bem como que a sentença não 

condenará o vencido em custas e honorários, salvo no caso de litigância 

de má-fé, nos temos do Art. 55 da Lei. 9.099/95. Portanto, afasto a 

preliminar arguida. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência e procedência do pedido contraposto. Compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora, 

diversamente do alegado em sua exordial, possuía perante a Reclamada 

cadastro como revendedora de produtos O Boticário, cuja ficha de 

cadastro segue anexa, bem como cópia dos documentos pessoais da 

parte Autora, idênticos aos documentos acostados com a inicial, além de 

comprovante de endereço. Ademais, visualiza-se que a Autora realizou 
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compras de produtos perante a Reclamada, conforme Notas Fiscais 

anexas, cujos canhotos constando a confirmação de recebimento seguem 

assinados pela Reclamante. Outrossim, verifica-se que os valores 

negativados correspondem exatamente ao mesmo valor das parcelas 

correspondentes às duplicatas/boletos gerados nas notas fiscais. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o contrato encontra-se 

devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar 

a partir dos documentos pessoais acostados na Inicial em consonância 

com os contratos, igualmente, assinados por ela, inclusive, se 

compararmos com a assinatura oposta no termos de audiência de 

conciliação, procuração e declaração de hipossuficiência, onde constam 

assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer 

dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Consigno, 

ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da 

inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade 

do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida se 

restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido contraposto 

formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos referentes às notas 

fiscais acostadas pela Reclamada não foram adimplidos pela Reclamante. 

Assim, cabível a condenação da Reclamante ao pagamento do valor de R$ 

780,74 (setecentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos). Quanto 

ao pedido de condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o 

pedido não merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos 

ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por GONCALINA MARQUES DE OLIVEIRA em 

desfavor de MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA. 

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte reclamada 

para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 

780,74 (setecentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), 

corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016866-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HELIDIANE MENDES CRUZ REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual 

a parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

1.875,53 (hum mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três 

centavos), contrato nº. 301638209922415, inclusa no SCPC em 

03/03/2017. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Outrossim, observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 
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355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços de cartão de crédito, cujo termo de adesão segue anexo. 

Destaca-se que a Reclamada logrou êxito em comprovar que o Autor 

utilizou os serviços, conforme faturas anexas, as quais demonstram a 

utilização do cartão com realização de compras e vários pagamentos. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração e declaração de 

hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a olhos 

desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e restou 

inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado 

no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Consigna-se, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por HELIDIANE MENDES CRUZ em desfavor de OMNI 

FINANCEIRA S/A. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017713-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLEN MARTINS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017713-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAELLEN MARTINS DE PAULA REQUERIDO: VIVO S.A. I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 130,57 (cento e trinta reais e cinquenta e sete centavos), 

contrato nº. 0206908131, inclusa no SCPC em 11/05/2015. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Reclamada não acostou a petição de 

contestação, apenas juntou relatório e faturas. Destaca-se que as 

imagens juntadas pela defesa apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 
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mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por RAFAELLEN MARTINS DE PAULA em desfavor de VIVO 

S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso (11/05/2015). Determino que a parte 

Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da 

anotação dos débitos em nome da parte Autora no valor de R$ 130,57 

(cento e trinta reais e cinquenta e sete centavos), contrato nº. 

0206908131, inclusa no SCPC em 11/05/2015, objeto dos autos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz 

de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017720-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017720-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILSON RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 134,69 (cento e trinta e quatro reais e 

sessenta e nove centavos), contrato nº. 026422691000075EC. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Outrossim, observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 
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Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços bancários, vez que a defesa esta instruída com cópia do cartão 

de assinaturas referente a conta corrente 20992-9, agência 2793-6, de 

titularidade do Autor. Destaca-se que a Reclamada logrou êxito em 

comprovar que o Autor realizou empréstimo pessoal no importe de R$ 

980,00, cujo valor foi creditado na conta acima indicado em 05/04/2019, 

sendo sacado no mesmo dia. Ademais, o Autor não comprovou que 

adimpli a divida. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o cartão de 

assinatura encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, 

conforme podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos 

demais documentos assinados por ela, como procuração e declaração de 

hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a olhos 

desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Outrossim, houve o crédito na conta 

corrente do Autor, fato este não impugnado. Ora, se o contrato existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigna-se, ainda, que a responsabilidade pela 

notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de 

inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da 

Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Indefere-se o pedido de condenação à litigância 

de má-fé formulado pela parte Reclamada, haja vista que inexistentes os 

requisitos ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por GILSON RODRIGUES PEREIRA em desfavor de 

BANCO BRADESCO. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016161-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016161-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILZA DA SILVA SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique aa negativações de seu nome 

nos valores de R$ 153,36 (cento e cinquenta e três reais e trinta e seis 

centavos), contrato nº. 0213238689, inclusa no SCPC em 10/06/2017; e 

R$ 81,24 (oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), contrato nº. 

0224511930, inclusa no SCPC em 08/04/2017. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência dos débitos que originaram as negativações 

em comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Indefiro as preliminares arguidas pela 

defesa, vez que incontroversa a negativação existente, conforme se 

evola da defesa. Consigna-se que a demanda está instruída com 

documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo que se falar em 

indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando 

que o feito se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide 

elencado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a 

pretensão é Procedente. Da análise dos documentos acostados na 
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exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido 

contraposto e o pedido de litigância de má-fé formulado pela parte 

Reclamada, ante a fundamentação exposta alhures. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARILZA DA SILVA SOUZA 

em desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos 

que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (08/04/2017). 

Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte Reclamada. 

Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

baixa definitiva da anotação dos débitos em nome da parte Autora nos 

valores de R$ 153,36 (cento e cinquenta e três reais e trinta e seis 

centavos), contrato nº. 0213238689, inclusa no SCPC em 10/06/2017; e 

R$ 81,24 (oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), contrato nº. 

0224511930, inclusa no SCPC em 08/04/2017, objeto dos autos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz 

de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015301-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DAYANE DE OLIVEIRA BRAZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015301-23.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: BRUNA DAYANE DE OLIVEIRA BRAZ REQUERIDO: VIVO 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual 

a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 195,66 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e seis 

centavos), contrato nº. 0308520802, inclusa no SCPC em 21/04/2019. Ao 
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final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Indefiro as 

preliminares arguidas pela defesa, vez que incontroversa a negativação 

existente, conforme se evola da defesa. Consigna-se que a demanda está 

instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo 

que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido de 

litigância de má-fé formulado pela parte Reclamada, ante a fundamentação 

exposta alhures. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

BRUNA DAYANE DE OLIVEIRA BRAZ em desfavor de VIVO S.A. para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso (21/04/2019). Determino que a parte Reclamada 

promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de 

débito em nome da parte Autora do valor de R$ 195,66 (cento e noventa e 

cinco reais e sessenta e seis centavos), contrato nº. 0308520802, inclusa 

no SCPC em 21/04/2019, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017112-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDEMIR BENEDITO LEITE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 2.233,19 (dois mil duzentos e trinta e três 

reais e dezenove centavos), contrato nº. 45370036100007FI, inclusa no 

SCPC em 17/12/2017. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação em apreço, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Portanto, não comporta o pedido de 

desistência formulado pela parte Autora, nos termos do Enunciado nº. 90 

do FONAJE (parte final). Outrossim, observado o rito estabelecido na Lei 

nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora celebrou com a Reclamada contrato de 

confissão de dívida, cujo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e 

Outras Avenças segue anexo. Destaca-se que a parte Autora em sede de 

impugnação apenas requereu a desistência do processo e “reconheceu 

contrato assinado que foi juntado pela parte e só assim se recordou que 

de fato utilizou o débito e não acha justo continuar com a ação neste 

juizado” (sic – manifestação ID 28649156). Portanto, a cobrança é devida, 

uma vez que o Contrato encontra-se devidamente assinado pela parte 

Reclamante, conforme podemos verificar a partir da análise dos contratos 

e dos demais documentos assinados por ela, como procuração e 

declaração de hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a 

olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e restou 

inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado 

no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Consigna-se, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Indefere-se o pedido de condenação à litigância 

de má-fé formulado pela parte Reclamada, haja vista que inexistentes os 

requisitos ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por VALDEMIR BENEDITO LEITE em desfavor de 

BANCO BRADESCO. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017452-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017452-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: VIVO 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual 

a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique aa negativações de seu nome 

nos valores de R$ 540,57 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta e sete 

centavos), contrato nº. 899958945471, inclusa no SERAS, datada de 

01/10/2018. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Indefiro as preliminares arguidas pela defesa, vez que incontroversa a 

negativação existente, conforme se evola da defesa. Consigna-se que a 

demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. No que tange a 

preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta 

ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pelo 

pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação 

indevida de seu nome, desta forma, entende-se que o interesse de agir 

está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da 

ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, rejeito a 

preliminar. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao sistema PJE, verifica-se que as demais negativações existentes 

em nome da parte Autora são objeto de demanda, portanto, presumem-se 

ilegítimas. Por fim, indefere-se o pedido contraposto e o pedido de litigância 

de má-fé formulado pela parte Reclamada, ante a fundamentação exposta 

alhures. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 
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CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARIO 

MARCELINO DA SILVA JUNIOR em desfavor de VIVO S.A. para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte 

Reclamada. Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 

(cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do débito em nome da parte 

Autora no valor de R$ 540,57 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta e 

sete centavos), contrato nº. 899958945471, inclusa no SERAS, datada de 

01/10/2018, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018114-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELY MARTINS RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018114-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GABRIELY MARTINS RIBAS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir se funda na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer contrato com a Reclamada que justifique 

as negativações de seu nome nos valores de R$ 763,36 (setecentos e 

sessenta e três reais e trinta e seis centavos), inclusa no SCPC em 

07/04/2018; e R$ 162,07 (cento e sessenta e dois reais e sete centavos), 

inclusa no SCPC em 24/03/2018. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência dos débitos que originaram as negativações em apreço, bem 

como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Outrossim, observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços bancários e de cartão de crédito, vez que a defesa esta instruída 

com cópia do Termo de Abertura de Conta Corrente, juntamente com cópia 

dos documentos pessoais da parte Autora. Destaca-se que a Reclamada 

logrou êxito em comprovar que a parte Autora utilizou o limite de seu 

cheque especial, bem como o cartão de crédito, conforme extratos e 

faturas anexos. Ademais, a reclamada acostou áudio que demonstra que 

a parte Autora entrou em contato para renegociar as dívidas de cheque 

especial e cartão de crédito. Contudo, a Reclamante não comprovou o 

adimplemento do acordo. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o 

cartão de assinatura encontra-se devidamente assinado pela parte 

Reclamante, conforme podemos verificar a partir da análise dos contratos 

e dos demais documentos assinados por ela, como procuração e 

declaração de hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a 

olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Outrossim, houve o crédito na conta 

corrente do Autor, fato este não impugnado. Ora, se o contrato existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigna-se, ainda, que a responsabilidade pela 

notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de 

inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da 

Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Indefere-se o pedido de condenação à litigância 

de má-fé formulado pela parte Reclamada, haja vista que inexistentes os 

requisitos ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por GABRIELY MARTINS RIBAS em desfavor de 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 
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Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017252-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017252-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIVINO DA SILVA CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer contrato 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

1.350,14 (um mil trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos). Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Outrossim, observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado 

do julgamento do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. Não 

merece ser acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não 

se trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. A priori importante consignar que, embora a parte Autora 

não tenha acostado aos autos extrato de negativação capaz de 

comprovar suas alegações, a parte Reclamada logrou êxito em 

demonstrar a relação jurídica existente, bem como a origem do débito 

negativado. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços bancários, cujo termo de adesão segue anexo. Destaca-se que a 

Reclamada logrou êxito em comprovar que o Autor realizou empréstimo 

pessoal no importe de R$ 1.500,00, o qual foi creditado em sua conta 

corrente nº. 2311-6 no dia 07/11/2018. Assim, caberia ao Autor 

demonstrar que adimpliu com sua obrigação. Ademais, o extrato bancário 

acostado pela defesa, demonstra que o Autor utilizou o limite de seu 

cheque especial, não tendo, da mesma forma, adimplido com sua 

obrigação. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração e declaração de 

hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a olhos 

desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e restou 

inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado 

no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Consigna-se, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Indefere-se o pedido de condenação à litigância 

de má-fé formulado pela parte Reclamada, haja vista que inexistentes os 

requisitos ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por DIVINO DA SILVA CRUZ em desfavor de BANCO 

BRADESCO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 
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Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017641-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017641-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILUCE CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer contrato 

com a Reclamada que justifique as negativações de seu nome no valor de 

R$ 102,88 (cento e dois reais e oitenta e oito centavos), contrato nº. 

0311825181, inclusa no SCPC em 04/02/2018. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas 

pela defesa, em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, 

nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência e procedência do pedido contraposto. Compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora, 

diversamente do alegado pela parte Autora, possuía perante a Reclamada 

a contratação dos serviços de telefonia móvel, haja vista que a parte 

Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica 

entre as partes, acostando Termo de Adesão e Contratação de Serviços 

SMP, além dos documentos pessoais da parte Autora. Destaca-se que o 

débito negativado referem-se às faturas de agosto e setembro de 2017, 

as quais a parte Autora não logrou êxito em comprovar o adimplemento. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o contrato encontra-se 

devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar 

a partir dos documentos pessoais acostados na Inicial em consonância 

com os contratos, igualmente, assinados por ela, inclusive, se 

compararmos com a assinatura oposta no termos de audiência de 

conciliação, procuração e declaração de hipossuficiência, onde constam 

assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer 

dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Consigno, 

ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da 

inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade 

do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida se 

restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido contraposto 

formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos referentes às faturas 

acostadas pela Reclamada não foram adimplidos pela Reclamante. Assim, 

cabível a condenação da Reclamante ao pagamento do valor de R$ 102,88 

(cento e dois reais e oitenta e oito centavos). Quanto ao pedido de 

condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido não 

merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores 

de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por MARILUCE CONCEICAO DA SILVA em desfavor de VIVO S.A. Ainda, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a 

parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 102,88 (cento e dois 

reais e oitenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir do vencimento. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 
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arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018556-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018556-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA TEREZA FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

342,95 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), 

contrato nº. 0365588410, inclusa no SCPC em 02/11/2019. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as 

preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento do 

mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência e procedência do pedido contraposto. Compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora, 

diversamente do alegado, possuía perante a Reclamada a contratação dos 

serviços de telefonia móvel, haja vista que a parte Reclamada logrou êxito 

em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, acostando 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, além dos documentos 

pessoais da parte Autora. Ademais, verifica-se que a parte Reclamante 

não adimpliu as faturas referentes aos meses de junho, julho e agosto de 

2019, o que gerou a negativação de seu nome. Portanto, a cobrança é 

devida, uma vez que o contrato encontra-se devidamente assinado pela 

parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir dos documentos 

pessoais acostados na Inicial em consonância com os contratos, 

igualmente, assinados por ela, inclusive, se compararmos com a 

assinatura oposta no termos de audiência de conciliação, procuração e 

declaração de hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a 

olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Consigno, ainda, que a responsabilidade 

pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro 

de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos 

da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida se 

restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido contraposto 

formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos referentes às faturas 

acostadas pela Reclamada não foram adimplidos pela Reclamante. Assim, 

cabível a condenação da Reclamante ao pagamento do valor de R$ 364,20 

(trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos). Quanto ao pedido 

de condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido 

não merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos 

ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MARIA TEREZA FERNANDES em desfavor de 

VIVO S.A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte reclamada 

para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 
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364,20 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV, mais juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a partir do vencimento. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017235-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017235-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO REQUERIDO: VIVO 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir se funda na alegação de inscrição indevida dos dados da 

parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual 

a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

105,81 (cento e cinco reais e oitenta e um centavos), contrato nº. 

0246927480, inclusa no SERASA, datada de 26/07/2015. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Indefiro as 

preliminares arguidas pela defesa, vez que incontroversa a negativação 

existente, conforme se evola da defesa. Consigna-se que a demanda está 

instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo 

que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 
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diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO em desfavor de 

VIVO S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso. Determino que a parte Reclamada 

promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do 

débito em nome da parte Autora no valor de R$ 105,81 (cento e cinco 

reais e oitenta e um centavos), contrato nº. 0246927480, inclusa no 

SERASA, datada de 26/07/2015, objeto dos autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito 

do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz 

Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017003-04.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017003-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVAIR NUNES DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

146,26 (cento quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), contrato nº. 

0340146478, inclusa no SCPC em 21/04/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas 

pela defesa, em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, 

nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência e procedência do pedido contraposto. Compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora, 

diversamente do alegado, possuía perante a Reclamada a contratação dos 

serviços de telefonia móvel, haja vista que a parte Reclamada logrou êxito 

em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, acostando 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, além dos documentos 

pessoais da parte Autora. Em impugnação a parte Autora não nega a 

contratação, apenas refuta o débito negativado, alegando que contratou 

valor menor. Contudo, razão não lhe assiste, haja vista que o débito 

negativado, conforme mencionado pela parte Reclamada em sua defesa 

refere-se à soma das faturas dos meses de novembro/2018 (R$ 46,28), 

dezembro/2018 (R$ 49,99) e janeiro/2019 (R$ 49,99). Assim, deveria a 

parte Autora demonstrar o adimplemento de seus débitos, o que não 

aconteceu nos autos. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o 

contrato encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, 

conforme podemos verificar a partir dos documentos pessoais acostados 

na Inicial em consonância com os contratos, igualmente, assinados por 

ela, inclusive, se compararmos com a assinatura oposta no termos de 

audiência de conciliação, procuração e declaração de hipossuficiência, 

onde constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se 

sem qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. 

Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial 

quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de 

responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida se 

restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 
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desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido contraposto 

formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos referentes às faturas 

acostadas pela Reclamada não foram adimplidos pela Reclamante. Assim, 

cabível a condenação da Reclamante ao pagamento do valor de R$ 146,26 

(cento quarenta e seis reais e vinte e seis centavos). Quanto ao pedido de 

condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido não 

merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores 

de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por EVAIR NUNES DE ALMEIDA em desfavor de VIVO S.A. Ainda, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a 

parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 146,26 (cento 

quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), corrigidos monetariamente 

pelo IGP-M/FGV, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

a partir do vencimento. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018590-61.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARILEIDE ARRUDA LEITE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida que o autor alega desconhecer sua origem, tendo em 

vista que afirma que não possui qualquer débito com a requerida que 

viesse a justificar a negativação de seu nome no valor total de R$ 834,94 

(oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), contrato 

nº. 4180500103377000. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação no valor acima citados, 

bem como reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas 

pela defesa, em razão do resultado do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

improcedente. Afirma a parte reclamante que não possui dívida com a 

reclamada, no entanto seu nome fora incluído, indevidamente, nos órgãos 

de proteção ao crédito. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante não anexou aos autos, comprovante de que seu nome 

foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, isso porque 

o extrato acostado aos autos esta em nome de EDER CESAR KLAUSS, 

pessoa estranha a presente demanda. Frisa-se que a Reclamada em sede 

de defesa sustentou que não há ato ilícito cometido pela ausência de 

negativação, vez que a parte Autora sequer possui cartão cadastrado 

perante ela. No entanto, em sede de impugnação a parte Autora sequer 

rebate tal alegação, apresentando impugnação genérica. Como se sabe, o 

direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação 

de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais em virtude de inscrição negativa em 

cadastros de inadimplentes, não se admite a presunção da efetivação do 

registro negativo. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, a qual se trata de certidão do órgão competente em nome do 

demandante, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os 

documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre que, in 

casu, a efeito de não restar comprovada a ocorrência da inscrição, 

inexistindo abalo de crédito, ou prova nos autos de constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de 

danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da 

pretensão indenizatória. Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO 

CRÉDITO. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO VERIFICADA. O nome do 

demandante não consta, nem nunca constou em cadastro de 

inadimplentes por solicitação da parte ré, de modo que não consumada a 

anotação a que se refere o comunicado acostado aos autos, inexistiu 

abalo de crédito, ou prova nos autos de constrangimento ou transtorno 

que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de dano moral, 

não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 
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indenizatória. APELAÇÃO PROVIDA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.” 

(Apelação Cível Nº 70038266326, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 27/04/2011) (grifei) 

Observa-se dos autos que não restou provada qualquer conduta omissiva 

ou comissiva praticada pela parte reclamada que possa resultar em 

indenização por dano moral a parte requerente, porque danos morais, na 

definição do jurista Wilson Mello da Silva, “são lesões sofridas pelo sujeito 

físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se 

por patrimônio ideal, em contraposição com o patrimônio material, o 

conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico” (O 

Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº 1) e isso não ficou 

caracterizado neste feito. É importante consignar que o dano moral é 

exteriorizado por condutas que diminui a personalidade ou desmoraliza os 

dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, na forma 

seguinte, verbis: “O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a 

angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que 

sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem 

o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam 

os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem 

suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado 

são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada 

pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor 

ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem 

jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. 

ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para 

reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. 

Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, 

seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão 

reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não 

peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, 

que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da 

lesão jurídica por eles sofrida” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º volume, 

Responsabilidade Civil, editora Saraiva, páginas 67/68). (grifei) O suposto 

prejuízo sofrido pela parte reclamante não veio guarnecido de 

comprovação. Desta feita, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco 

no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que 

restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados 

na exordial. Por fim, importante frisar que a disponibilização de documento 

sigiloso (histórico de negativações) pela parte Reclamada, sem o pedido 

de sigilo judicial, pode gerar nova causa de pedir, haja vista que os 

processos judiciais são públicos, o que espoe a terceiros a imagem da 

parte Autora. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MARILEIDE ARRUDA LEITE em desfavor de 

BANCO BRADESCARD S.A. Deixo de condenar a reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014464-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014464-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTINA DE CASTRO REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique 

as negativações de seu nome nos valores de R$ 149,87 (cento e quarenta 

e nove reais e oitenta e sete centavos), contrato nº. 

0000000000000044783410, inclusa no SCPC em 01/10/2017; R$ 225,67 

(duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), contrato nº. 

0000000000000044783002, inclusa no SCPC em 01/10/2017; e R$ 106,80 

(cento e seis reais e oitenta centavos) contrato nº. 

0000000000000046599513, inclusa no SCPC em 27/10/2017. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as 

preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento do 

mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. Quanto à preliminar de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

Reclamada, tendo em vista a sistemática do procedimento dos juizados 

especiais, bem como o determinado no Art. 54 da Lei 9.099/95, verifica-se 

o acesso, em primeiro grau de jurisdição independerá do pagamento de 

custas, taxas ou despesas processuais, bem como que a sentença não 

condenará o vencido em custas e honorários, salvo no caso de litigância 

de má-fé, nos temos do Art. 55 da Lei. 9.099/95. Portanto, afasto a 

preliminar arguida. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência e procedência do pedido contraposto. Compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora, 

diversamente do alegado em sua exordial, possuía perante a Reclamada 

cadastro como revendedora de produtos O Boticário, cuja ficha de 

cadastro segue anexa, bem como cópia dos documentos pessoais da 

parte Autora, idênticos aos documentos acostados com a inicial, além de 

comprovante de endereço. Ademais, visualiza-se que a Autora realizou 

compras de produtos perante a Reclamada, conforme Notas Fiscais 

anexas, cujos canhotos constando a confirmação de recebimento seguem 

assinados pela Reclamante. Outrossim, verifica-se que os valores 

negativados correspondem exatamente ao mesmo valor das parcelas 

correspondentes às duplicatas/boletos gerados nas notas fiscais. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o contrato encontra-se 

devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar 

a partir dos documentos pessoais acostados na Inicial em consonância 

com os contratos, igualmente, assinados por ela, inclusive, se 

compararmos com a assinatura oposta no termos de audiência de 

conciliação, procuração e declaração de hipossuficiência, onde constam 

assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer 

dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Consigno, 

ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da 

inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade 

do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 
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JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida se 

restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido contraposto 

formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos referentes às notas 

fiscais acostadas pela Reclamada não foram adimplidos pela Reclamante. 

Assim, cabível a condenação da Reclamante ao pagamento do valor de R$ 

481,94 (quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos). 

Quanto ao pedido de condenação da Reclamante à litigância de má-fé, 

tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista que inexistentes os 

requisitos ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por CRISTINA DE CASTRO em desfavor de MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA. Ainda, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a parte 

autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 481,94 (quatrocentos e 

oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV, mais juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a partir do vencimento. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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Processo Número: 1018824-43.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018824-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAIKY EDUARDO LIMA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir se funda 

na alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não possuir qualquer débito com a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 98,86 (noventa e oito 

reais e oitenta e seis centavos), datada de 19/09/2019. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não há o que se falar em ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, vez que a 

demanda está instruída com os documentos necessários para a sua 

análise. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Com relação a 

preliminar de incompetência territorial arguida pela defesa, ante a alegação 

de que o autor não teria juntado comprovante de endereço hábil a 

comprovar que reside nesta capital, destaco que a mesma vai indeferida, 

posto que a demanda foi proposta no domicílio da reclamada, conforme 

autorizado pelo art.4º, I da Lei 9.009/95. Ademais, o comprovante de 

endereço apresentado pela parte Autora está em nome de seu pai, sendo 

capaz de comprovar sua residência. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 
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constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaca-se que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Ademais, o 

fato das faturas terem sido pagas em dezembro/2019 não se traduz em 

comprovação de relação jurídica entre as partes, o que não restou 

comprovado nos autos. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou 

ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do 

consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA 

UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A 

parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção 

ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu 

indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu 

nome, assim como a declaração de inexistência da dívida. Em 

contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, 

a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas 

de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a 

contratação, diante de sua inegável unilateralidade. Sentença que julgou 

procedentes os pedidos à exordial, para desconstituir o débito, excluir o 

nome da autora dos registros negativadores e condenar a ré a 

indenização por danos morais, mantida. Quantum fixado reduzido para R$ 

2.000,00 (dois mil reais), mantidos os consectários legais da sentença, eis 

que a autora apresenta outros registros negativos posteriores aquele 

discutido nesses autos (fls. 28/29). Valor que melhor atende aos 

princípios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71008864548, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

04-02-2020)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao 

extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido contraposto e o 

pedido de litigância de má-fé formulado pela parte Reclamada, ante a 

fundamentação exposta alhures. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por CAIKY EDUARDO LIMA DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte 

Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017871-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE AUXILIADORA DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017871-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELAINE AUXILIADORA DA COSTA FERREIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir 

qualquer contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu 

nome no valor de R$ 195,76 (cento e noventa e cinco reais e setenta e 

seis centavos), contrato nº. 0000899994975490, inclusa no SERASA, 

datada de 23/07/2017. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência 

dos débitos que originaram as negativações em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 
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Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Indefiro as preliminares arguidas pela defesa, vez que 

incontroversa a negativação existente, conforme se evola da defesa. 

Consigna-se que a demanda está instruída com documentos suficientes 

ao seu julgamento, não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido 

contraposto e o pedido de litigância de má-fé formulado pela parte 

Reclamada, ante a fundamentação exposta alhures. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ELAINE AUXILIADORA DA 

COSTA FERREIRA em desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte Reclamada. 

Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

baixa definitiva da anotação do débito em nome da parte Autora no valor 

de R$ 195,76 (cento e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), 

contrato nº. 0000899994975490, inclusa no SERASA, datada de 

23/07/2017, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018255-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SOCORRO VEHNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018255-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREA SOCORRO VEHNER REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique 

as negativações de seu nome nos valores de R$ 2.132,81 (dois mil cento 

e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), inclusa no SERASA em 

04/11/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos 

que originaram as negativações em comento, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Autora alega que o débito 

negativado refere-se à dívida de financiamento já paga, sendo indevida a 

negativação. Em contestação a Reclamada sustenta que a divida 

negativada não se refere ao débito de financiamento veicular pago pela 

parte Autora, mas sim a débito de cartão de crédito. No entanto, a 

Reclamada não acosta qualquer contrato ou documento válido a 

comprovar suas alegações. Caberia à reclamada juntar ao menos faturas 

capazes de comprovar que a parte Autora realizou a utilização de cartão 

de crédito, contudo, nada juntou. Portanto, em que pesem as alegações da 

defesa, verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas 

que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das 

cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO 

A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de contratação, cumulada com indenização por danos morais 

em decorrência da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito em virtude de dívida que alega jamais ter contraído, julgada 

improcedente na origem. A relação travada entre os litigantes é 

nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de 

Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no 

artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em 

comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente 

causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. 

Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez 

alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré, ora 

recorrente, comprovar a efetiva contratação entre as partes. In casu, a 

empresa ré deixou de acostar documento capaz de comprovar a 

contratação realizada pela autora, pelo que a demandada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi legis do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte ré, na condição 

de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar 

eventuais contratações, bem como cobranças indevidas. Destarte, a 

cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob 

pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em 

razão da sua atividade, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da 

Teoria do Risco da Atividade. Saliente-se, ainda, que, provado que a 

negativação do nome da parte demandante foi indevida, provado está o 

dano moral deste fato decorrente, tratando-se de danos morais in re ipsa. 

Por fim, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como 

os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação 

de indenização, em hipóteses símiles, impõe-se o arbitramento de R$ 

10.000,00 (...). APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJ/RS - Apelação 

Cível, Nº 70082545781, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em: 13-12-2019)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, in casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao 

extrato de negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora 

não possui negativações preexistentes. Consigna-se que a outra 

negativação, a qual foi apresentada pela defesa, embora vencida antes da 

negativação aqui discutida, foi incluída em data posterior (12/12/2019), 
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conforme demonstrado em sede de impugnação. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ANDREA SOCORRO VEHNER em desfavor de 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (04/11/2019). 

Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão do nome da parte Autora com referência ao débito no valor de 

R$ 2.132,81 (dois mil cento e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), 

inclusa no SERASA em 04/11/2019, objeto destes autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018033-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018033-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não realizou qualquer matricula, não possuindo 

qualquer contrato com a Reclamada que justifique as negativações de seu 

nome nos valores de R$ 951,45 (novecentos e cinquenta e um reais e 

quarenta e cinco centavos), contrato nº. 1104148576; e R$ 951,45 

(novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), 

contrato nº. 1104148575; ambas com inclusão no SERASA em 

15/11/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos 

que originaram as negativações em comento, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Autora alega que nunca 

realizou matricula perante a Reclamada, portanto, nunca contratou os 

serviços educacionais da Reclamada. Em contestação a Reclamada 

sustenta que a parte Autora não logrou êxito em comprovar a existência 

de danos morais. No entanto, a Reclamada não acosta qualquer contrato 

ou documento válido a comprovar a existência de relação jurídica com o 

Autor. Portanto, em que pesem as alegações da defesa, verifico que a 

Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a 

comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da 

presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, 

seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de contratação, cumulada com indenização por danos morais 

em decorrência da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito em virtude de dívida que alega jamais ter contraído, julgada 

improcedente na origem. A relação travada entre os litigantes é 

nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de 

Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no 

artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em 

comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente 

causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. 

Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez 

alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré, ora 

recorrente, comprovar a efetiva contratação entre as partes. In casu, a 

empresa ré deixou de acostar documento capaz de comprovar a 

contratação realizada pela autora, pelo que a demandada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi legis do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte ré, na condição 

de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar 

eventuais contratações, bem como cobranças indevidas. Destarte, a 

cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob 

pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em 

razão da sua atividade, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da 

Teoria do Risco da Atividade. Saliente-se, ainda, que, provado que a 

negativação do nome da parte demandante foi indevida, provado está o 

dano moral deste fato decorrente, tratando-se de danos morais in re ipsa. 

Por fim, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como 

os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação 

de indenização, em hipóteses símiles, impõe-se o arbitramento de R$ 

10.000,00 (...). APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJ/RS - Apelação 

Cível, Nº 70082545781, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em: 13-12-2019)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 
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43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, in casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao 

extrato de negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora 

não possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA em desfavor de 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (15/11/2019). Por pertinência, torno definitiva a liminar deferida 

nos autos, sem imposição de multa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016123-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES GUILHERME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE MARTINS FONTES OAB - MT11423-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO OAB - MT9612/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016123-12.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARIA DE LURDES GUILHERME REQUERIDO: HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Cuida-se de reclamação cível cuja causa de pedir reside na 

existência de vício em produto adquirido perante a Reclamada que não 

solucionou o problema quando acionada. Pugnou, ao final, pugnou pela 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

materiais ou a substituição do produto, bem como ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pela Reclamada, haja vista que todos os participantes da cadeia de 

consumo respondem, solidariamente, pelos vícios nos produtos 

comercializados, incluindo o fornecedor, nos termos do Art. 18 do CDC. 3. 

Superada a preliminar, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide, assim, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Procedência em Parte. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante adquiriu 01 TV LED 40 da marca 

PHILCO, INTERNET, no dia 28/11/2014, pelo valor de R$ 1.599,90 (mil 

quinhentos noventa e nove reais e noventa centavos). Aduz que no dia 

24/09/2019 o produto apresentou defeito, sendo encaminhado à 

Reclamada, que o remeteu para a assistência técnica. Sustenta que após 

a devolução do produto pela assistência foi constatado que o problema 

persistia, tendo solicitado à Reclamada a devolução do valor ou a 

substituição do bem, o que foi negado pela Reclamada. Em sua defesa a 

Reclamada sustenta que não possui responsabilidade no caso, que deve 

ser atribuído ao fabricante. Contudo, constata-se que a Reclamada não 

solucionou o problema da parte Autora, quando no novo problema do 

produto, cuja responsabilidade lhe deve ser atribuída, nos termos da 

legislação protetiva do consumidor. Portanto, cabível a restituição do valor 

pago pelo produto. Por outro lado, verifico que melhor sorte não 

acompanha o pleito autoral de indenização pelos supostos danos morais 

sofridos. Uma vez que não comprovou ter sofrido qualquer angustia ou 

até mesmo recebido tratamento desproporcional por parte da Reclamada. 

No presente caso, a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo 

moral pelos fatos narrados na inicial. Cediço que a indenização por danos 

morais, como é sabido, pressupõe importante ofensa à honra, à imagem 

do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo 

que, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou 

transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a 

melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves 

enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte 
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reclamante, não restou comprovada que a reclamada tenha agido de modo 

desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de 

conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente. Ainda, 

tenho que o mero descumprimento contratual não é capaz de ensejar 

qualquer indenização por danos morais, vez que estes não restaram 

comprovados nos autos. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVA DE GARANTIA DE FÁBRICA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA 

ASTREINTE ARBITRADA PELO JUÍZO A QUO NO CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA 

(ARTIGO 461, §§ 3º E 6º, DO CPC). - A situação retratada nos autos 

corresponde a descumprimento contratual, o qual enseja o arbitramento de 

indenização por dano imaterial apenas de forma excepcional. Não vindo ao 

feito a excepcionalidade para justificar a reparação, já que inexiste afronta 

aos direitos da personalidade ou à dignidade do autor, mas tão somente 

mero dissabor, não há que se falar em dano extrapatrimonial. Salienta-se 

que, em que pese a revelia, cabia ao demandante trazer prova mínima da 

situação constrangedora gerada pela negativa da ré (art. 333, I, CPC), 

sendo que somente as alegações de abalo à honra, não comprovadas, 

não são suficientes a ensejar reparação. Além disso, a alegação de que o 

veículo passou longo tempo na oficina e que não lhe foi fornecido carro 

reserva não comporta qualquer avaliação de dano ao demandante, pois 

sequer era proprietário ou possuidor do mesmo à época, vez que já 

transferido o bem a terceiro. - Outrossim, não merece retoque, por ora, a 

multa diária arbitrada pelo juízo a quo no caso de descumprimento da 

obrigação de fazer imposta na sentença (R$ 100,00, consolidada em R$ 

1.000,00 - fl. 37), por estar dentro dos parâmetros estabelecidos por esta 

Turma Recursal Cível, não obstante possa o... julgador adequá-la quando 

se mostrar excessiva ou inexpressiva (artigo 461, § 6º, do CPC). 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005587415 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de 

Julgamento: 22/10/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/10/2015). Não se está, contudo, 

dizendo, com isso, que o reclamante não sofreu transtornos e frustração. 

Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo 

desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a 

atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não 

indenizável, portanto. Por fim, cabível a determinação de restituição do 

produto viciado. Portanto, caso queria, deve a reclamada providenciar o 

recolhimento do produto no endereço informado pelo Autor nos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos 

formulados por MARIA DE LURDES GUILHERME em desfavor de HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. apenas para CONDENAR a 

Reclamada a promover a devolução do valor pago pelo produto no importe 

de R$ 1.599,90 (mil quinhentos noventa e nove reais e noventa centavos), 

a ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Por 

pertinência, caso queira a Reclamada poderá proceder no recolhimento do 

produto viciado TV LED 40 da marca PHILCO, INTERNET, objeto dos autos, 

no endereço fornecido pelo Autor no presente processo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015913-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN REJANE ESCOBAR DE SOUZA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015913-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAREN REJANE ESCOBAR DE SOUZA LEMES REQUERIDO: 

VIVO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir 

qualquer débito com a Reclamada que justifique as negativações de seu 

nome nos valores de R$ 168,60 (cento e sessenta e oito reais e sessenta 

centavos), contrato nº. 0217894430, inclusa no SPC e SERASA em 

11/09/2015; e R$ 219,97 (duzentos e dezenove reais e noventa e sete 

centavos), contrato nº. 0217894340, inclusa no SPC e SERASA em 

24/07/2015. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos 

que originaram as negativações em comento, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Indefiro as preliminares arguidas pela defesa, vez que incontroversa a 

negativação existente, conforme se evola da defesa. Consigna-se que a 

demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 
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TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido 

contraposto e o pedido de litigância de má-fé formulado pela parte 

Reclamada, ante a fundamentação exposta alhures. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por KAREN REJANE ESCOBAR DE 

SOUZA LEMES em desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a inexistência 

dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto 

desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso 

(24/07/2015). Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte Reclamada. 

Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

baixa definitiva da anotação do débito em nome da parte Autora no valor 

de R$ 168,60 (cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos), 

contrato nº. 0217894430, inclusa no SPC e SERASA em 11/09/2015; e R$ 

219,97 (duzentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), contrato 

nº. 0217894340, inclusa no SPC e SERASA em 24/07/2015, objeto dos 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010914-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABSON DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010914-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ABSON DA SILVA SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir se funda na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

98,97 (noventa e oito reais e noventa e sete centavos), contrato nº. 

0340433922, inclusa no SERASA, datada de 17/08/2018. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Indefiro as 

preliminares arguidas pela defesa, vez que incontroversa a negativação 

existente, conforme se evola da defesa. Consigna-se que a demanda está 

instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo 

que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 
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análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ABSON DA SILVA SANTANA em desfavor de VIVO S.A. 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Determino que a parte Reclamada promova, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do débito em nome da 

parte Autora no valor de R$ 98,97 (noventa e oito reais e noventa e sete 

centavos), contrato nº. 0340433922, inclusa no SERASA, datada de 

17/08/2018, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019629-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019629-93.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: PAULO HENRIQUE BORGES REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual 

a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 130,02 (cento e trinta reais e dois centavos), contrato nº. 

TFL0163906374668, com inclusão no SPC em 20/11/2019. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 
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não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Acolho o pedido de 

retificação do polo passivo da demanda para constar TIM S/A. 3. No que 

tange a preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela Reclamada, 

insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pelo 

pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação 

indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. A 

preliminar de litispendência arguida pela Reclamada deve ser afastada, 

vez que as demandas propostas pela parte Autora discutem contratos e 

negativações distintas. 4. Cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando 

que o feito se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide 

elencado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. No mérito a 

pretensão é Procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, conforme 

consta na contestação e, em detida pesquisa ao sistema PJE, verifica-se 

que as demais negativações existentes em nome da parte Autora são 

objeto de demanda, portanto, presumem-se ilegítimas. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por PAULO HENRIQUE BORGES 

em desfavor de TIM CELULAR S.A. (TIM S/A.) para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (20/11/2019). Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar 

deferida nos autos, sem imposição de multa. Retifique-se o polo passivo 

da demanda para constar TIM S/A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017952-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017952-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIONEI DIAS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

267,93 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), 

contrato nº. 0344466603, com inclusão no SCPC em 03/07/2019. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. No que tange a 

preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta 

ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pelo 

pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação 

indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 
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proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MARIONEI DIAS DA SILVA em desfavor de VIVO S.A. para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso (03/07/2019). Determino que a parte Reclamada 

promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do 

débito em nome da parte Autora no valor de R$ 267,93 (duzentos e 

sessenta e sete reais e noventa e três centavos), contrato nº. 

0344466603, com inclusão no SCPC em 03/07/2019, objeto dos autos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz 

de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010366-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA HINTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS RONDON CONFECCOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010366-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO FERREIRA HINTZE REQUERIDO: CAMPOS RONDON 

CONFECCOES EIRELI - ME I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA de cheque. A parte Reclamante alega 

ser credora da importância de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), 

valor este oriundo da emissão de um cheque de titularidade da parte 

Reclamada do Banco do Brasil. Ao final pugna pela condenação da 

Reclamada ao pagamento do valor atualizado do cheque incluindo 

honorários advocatícios no importe total de R$ 1.877,98 (um mil oitocentos 

e setenta e sete reais e noventa e oito centavos). É a suma do essencial II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. O feito amolda-se no requisito para 

julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, pois a requerida embora citada/intimada, conforme 

movimento ID 26346117, não compareceu em audiência de conciliação, 

bem como não apresentou defesa até a presente data. O art. 20 da Lei 

9.099/95 estabelece que: “não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Já o art. 344 do CPC/2015 dispõe que: “Se 

o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Desta forma, 

ante ao não comparecimento da Reclamada na audiência de conciliação, 

bem como a ausência de contestação, a confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme elencado no 

art. 20 exposto alhures, o pertence ao Juiz a convicção quanto a 

ocorrência dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir a 

ocorrência ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo com 

as provas produzidas pela parte Reclamante. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente em Parte. Extrai-se da exordial que o cheque objeto da 

presente ação de cobrança foi emitido pela parte reclamada, sendo a 

parte Reclamante possuidora da cártula, que se encontra a ela nominada. 

É valido destacar que o cheque constitui obrigação autônoma em relação a 

sua causa subjacente. A simples emissão comprova a existência do 

débito. No caso concreto, a parte reclamada é emitente do cheque, não 

sendo necessária, portanto, a discussão do negócio jurídico subjacente, 

devendo essa provar a existência de fato modificativo, constitutivo ou 

extintivo do direito do autor, o que não se verificou no caso em tela, tendo 

em vista que o Reclamado deixou de apresentar Contestação. A respeito: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. O cheque é 

ordem de pagamento à vista e não desgarra de seus alicerces: autonomia, 

literalidade e abstração. Daí que as obrigações decorrentes do cheque 

subsistem independentemente da causa originária; portanto, o cheque não 

comporta discussão em torno de sua causa geradora. Ora, por conta da 

natureza do cheque, título abstrato que independe do negócio subjacente, 

é ônus do devedor lançar elementos atuáveis na desconstituição do título. 

Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70051024909, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Julgado em 14/03/2013). Contudo, melhor sorte não socorre a 

pretensão Autoral quanto ao acréscimo de honorários advocatícios no 

percentual de 20% sobre o valor atualizado do débito. Conforme 

sistemática dos juizados especiais, a propositura de demanda em sede de 

primeiro grau de jurisdição independerá do pagamento de custas 

processuais (Art. 54 da Lei 9.099/95), bem como não condenará à parte 

ao pagamento de honorários de sucumbência (Art. 55 da Lei 9.099/95). 

Ademais, não há nos autos a existência de contrato com cláusula 

prevendo a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios em 

caso de cobrança judicial. Assim, ante a ausência de previsão legal e 

contratual, indefere-se a inclusão nos cálculos de honorários 

advocatícios. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código Processual Civil, decreto a revelia da Requerida e, no 

mérito, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido formulado pelo 

BRUNO FERREIRA HINTZE em desfavor de CAMPOS RONDON 

CONFECCOES EIRELI - ME para condenar a requerida ao pagamento de $ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), acrescidos de correção monetária 

medida pelo IGP-M/FGV e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir do vencimento. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016323-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALI DA SILVA FORTES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016323-19.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: NATALI DA SILVA FORTES REQUERIDO: OI S.A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

451,52 (quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos, 

contrato nº. 0000005055176110, inclusa no SPC em 03/05/2019. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaca-se que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, inciso II, do CPC, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido 

contraposto e o pedido de litigância de má-fé formulado pela parte 

Reclamada, ante a fundamentação exposta alhures. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por NATALI DA SILVA FORTES em 

desfavor de OI S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que 

geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso (03/05/2019). Ainda, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte Reclamada. Determino que a parte 

Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da 

anotação do débito em nome da parte Autora no valor de R$ 451,52 

(quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos, 

contrato nº. 0000005055176110, inclusa no SPC em 03/05/2019, objeto 

dos autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 
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Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020771-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS MAURO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020771-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCIS MAURO DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, 

assim como por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 136,24 (cento e trinta e seis 

reais e vinte e quatro centavos) com inclusão no SPC em 10/08/2015. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante 

apresentou todos os documentos necessários para a apreciação do seu 

pedido, especialmente o extrato da negativação onde fundamenta seu 

pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise das provas 

permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o 

contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes 

para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os autos, 

verifica-se que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

parte autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que 

justificasse as restrições, mas apenas extrato de faturas unilaterais, as 

quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Dessa forma, 

verifica-se que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por FRANCIS MAURO DA SILVA OLIVEIRA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (10/08/2015); Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008122-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ARCE VERA AVILA OAB - MT26575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008122-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIEGO DA SILVA ALBUQUERQUE REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 
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CONTRATO C/C COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, na qual a parte 

Reclamante alega que está sofrendo cobranças indevidas. Narra que era 

aluno regular no curso de Ciências Contábeis na Instituição de Ensino 

Reclamada, realizando o pagamento da graduação através do 

Financiamento Estudantil – FIES, na modalidade 85% e o restante era pago 

através de mensalidades. Relata que em virtude de crise financeira, 

deixou de cumprir com o pagamento das mensalidades, o que fez com que 

ele realizasse acordo para quitação dos débitos, mediante pagamento de 

um sinal no valor de R$664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais) com 

data de vencimento para o dia 17/06/2019 e 11 (onze) parcelas de 

R$200,60 (duzentos reais e sessenta centavos) a serem pagas nos 

meses subsequentes. Ocorre que mesmo realizando o pagamento dos 

débitos em dia, a Reclamada começou a cobrar antecipadamente os 

débitos, alegando que houve descumprimento do acordo por pagamento 

fora do prazo pactuado, o que não ocorreu. Posteriormente, o Autor alega 

que solicitou a mudança do curso para o período noturno, ocasião em que 

ficou pactuado o valor da mensalidade em R$ 1.472,00 (um mil, 

quatrocentos e setenta e dois reais), o que geraria para ele uma diferença 

a ser adimplida no valor de R$ 220,80 (duzentos e vinte reais e oitenta 

centavos). No entanto, o autor alega que a Reclamada realizou a cobrança 

do valor de R$ 623,79 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove 

centavos) em agosto de 2019 e R$ 505,44 (quinhentos e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos), em setembro de 2019, em total desacordo 

com o contratado. Assim, a parte Autora requer que a Reclamada seja 

condenada a cumprir com o acordo pactuado, bem como que seja 

condenada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A parte Autora ao 

ajuizar a presente demanda afirma que realizou acordo com a Reclamada 

para quitação dos débitos e vinha realizando o pagamento, conforme 

Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida (id. 24034739). 

No entanto, a Reclamada está realizando cobrança antecipada dos 

valores previstos no acordo, sob a justificativa de pagamento impontual, o 

que o autor afirma não ter acontecido. Além de cobrar antecipadamente os 

valores, o Reclamante afirma que a Reclamada deixou de fornecer os 

boletos para pagamento do acordo, forçando o descumprimento do 

contrato. Visando fazer prova de suas alegações, a parte Autora junta a 

petição inicial os comprovantes de pagamentos (id. 2403474, 24034992 e 

24034995) demonstrando o pagamento dentro do prazo, bem como junta 

telas sistêmicas (id. 24034997) demonstrando que a Reclamada estava 

considerando o acordo como quebrado, o que impediu a emissão dos 

demais boletos do acordo. A requerida, por sua vez, em sede de 

contestação aduz que o Reclamante encontra-se inadimplente com 

relação a parcelas do acordo que não foram adimplidas. Afirma ainda que 

o Reclamante realizou diversos acordos perante a instituição de ensino e 

não realizou o pagamento de nenhum deles, tornando-se um devedor 

contumaz. No entanto, verifico que a alegação da parte Reclamada não 

guarda correspondência com as provas dos autos. Inicialmente cumpre 

salientar que a Reclamada, ao apresentar defesa, não impugnou os fatos 

narrados pela parte Autora, apenas salientou o estado de inadimplência do 

Reclamante. A parte Autora afirma que estava adimplente com o acordo 

firmado e que a Reclamada, indevidamente afirmou que o Instrumento 

Particular de Confissão e Novação de Dívida (id. 24034739) foi 

descumprido, o que motivou o vencimento antecipado dos valores. A 

versão trazida pela parte Autora é verossímil, pois está de acordo com o 

protocolo de atendimento trazido pelo Autor na id. 24034997. Ademais, a 

parte Autora trouxe aos autos os comprovantes de pagamentos (id. 

2403474, 24034992 e 24034995) demonstrando o pagamento das 

parcelas do acordo dentro do prazo. Assim, cabia a parte Reclamada 

demonstrar que deu condição da parte Autora realizar o pagamento do 

acordo, fornecendo todos os boletos referentes ao Instrumento Particular 

de Confissão e Novação de Dívida (id. 24034739), o que não aconteceu. 

Portanto, a cobrança antecipada dos débitos é nitidamente indevida, tendo 

em vista que o autor encontrava-se adimplente com o Instrumento 

Particular de Confissão e Novação de Dívida (id. 24034739) e a 

inadimplência sobreveio, após a Reclamada deixar de fornecer os boletos. 

Dessa forma, é procedente a pretensão da parte Autora no sentido de ser 

mantido o acordo firmado entre as partes. No que diz respeito ao dano 

moral, é cediço que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora 

de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a Reclamada cometeu 

ato ilícito ao deixar de fornecer boletos para pagamento do acordo e ao 

proceder a cobrança antecipada dos débitos. In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, no momento em que a Reclamada não agiu dentro dos limites do 

contrato, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, 

prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo e afronta a 

dignidade do Reclamante, pois no aguardo da produção dos efeitos 

conforme contratado. A reparação moral deve, necessariamente, guardar 

relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a 

função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar 

(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por DIEGO DA SILVA 

ALBUQUERQUE em desfavor da IUNI EDUCACIONAL S/A, para 

CONDENAR a Reclamada a manter o Instrumento Particular de Confissão e 

Novação de Dívida (id. 24034739), bem como para CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia total de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data da citação. Torno definitiva a 

liminar anteriormente concedida na id. 24103489, sem a aplicação de 

multa. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 
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cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017129-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017129-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEAN CARLOS DA SILVA FILHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 878,36 (oitocentos e setenta e oito reais e 

trinta e seis centavos), contrato nº. 4282672505975000, vencida em 

21/03/2018. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Portanto, não comporta o pedido de 

desistência formulado pela parte Autora, nos termos do Enunciado nº. 90 

do FONAJE (parte final). Outrossim, observado o rito estabelecido na Lei 

nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora celebrou com a Reclamada a contratação 

de cartão de crédito, cujo Proposta de Adesão segue anexa. Destaca-se 

que a parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a parte Autora 

utilizou os serviços, realizando vários compras e efetuando vários 

pagamentos. Ademais, o valor negativado refere-se à fatura vencida em 

21/05/2018, sendo que o último pagamento realizado pelo Autor ocorreu 

em 01/03/2018. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o Contrato 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração e declaração de 

hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a olhos 

desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e restou 

inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado 

no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Consigna-se, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Indefere-se o pedido de condenação à litigância 

de má-fé formulado pela parte Reclamada, haja vista que inexistentes os 

requisitos ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por JEAN CARLOS DA SILVA FILHO em desfavor de 

BANCO BRADESCARD S.A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 
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recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018455-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018455-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir 

reside na alegação de falha na prestação de serviço eis que a parte 

Autora teria sido surpreendida com o aumento do valor de sua fatura. Ao 

final requer a declaração de inexigibilidade da fatura referente ao mês de 

novembro/2019, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento de mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária à designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

improcedente. De plano, é de observar que restou comprovado que as 

cobranças realizadas pela Requerida são legítimas. Colhe-se da exordial 

que a Reclamante não concorda com a cobrança de serviço de energia 

elétrica no mês de novembro/2019 da UC 6/1178800-7, afirmando que a 

fatura chegou a valor bem acima da média. A reclamação não deve 

prosperar. Verifica-se facilmente pelas provas encartadas aos autos que 

a fatura não foge absurdamente a média de consumo mensal da parte 

Autora. Em detida análise ao histórico de consumo acostado pela parte 

Autora, constata-se que nos anteriores o consumo do Autor registrou 

medição semelhante, como, por exemplo, dezembro/2018 registrou 245 

kW/h, em fevereiro/2019 registrou 306 kW/h, março/2019 registrou 249 

kW/h e em maio/2019 registrou 250 kW/h. Assim, não há como imputar que 

o consumo de 269 kW/h registrado no mês de novembro de 2019 é 

destoante do consumo regular do Autor. Portanto, não se verifica qualquer 

irregularidade no faturamento da Autora, sendo que a reclamada agiu 

dentro dos limites estabelecidos pelo órgão regulador dos serviços 

prestados por ela (ANEEL). Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto a pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Por derradeiro, acolho o pedido contraposto formulado 

pela Reclamada, haja vista que o débito referente à fatura objeto da 

demanda não foi adimplido pela parte Reclamante. Assim, cabível a 

condenação da Reclamante ao pagamento do valor de R$ 273,32 

(duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos). III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito 

pendente no valor R$ 273,32 (duzentos e setenta e três reais e trinta e 

dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015670-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCY SILVA RIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015670-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GLAUCY SILVA RIO REQUERIDO: VIVO S.A. I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 347,74 (trezentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro 

centavos), contrato nº. 0000899967097732, inclusa no SPC e SERASA em 
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31/03/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos 

que originaram as negativações em comento, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Indefiro as preliminares arguidas pela defesa, vez que incontroversa a 

negativação existente, conforme se evola da defesa. Consigna-se que a 

demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido 

contraposto e o pedido de litigância de má-fé formulado pela parte 

Reclamada, ante a fundamentação exposta alhures. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por GLAUCY SILVA RIO em 

desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que 

geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso (31/03/2019). Ainda, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte Reclamada. Determino que a parte 

Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da 

anotação do débito em nome da parte Autora no valor de R$ 347,74 

(trezentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), contrato 

nº. 0000899967097732, inclusa no SPC e SERASA em 31/03/2019, objeto 

dos autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021000-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V.A.C. RIBEIRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA CONTATO RIBEIRO OAB - 027.007.138-50 

(REPRESENTANTE)

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT24799-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILENE DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021000-92.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V.A.C. RIBEIRO - ME REPRESENTANTE: VILMA APARECIDA 

CONTATO RIBEIRO EXECUTADO: LUZILENE DIAS DE SOUZA Vistos. No 

caso, a parte executada não foi citada, conforme certidão do Senhor 

Oficial de Justiça no ID. 28839720. De outro lado, a parte exequente não 

informou novo endereço para citação do devedor, apesar de devidamente 

intimado. Deste modo, não encontrado o devedor, a extinção do feito é 

medida que se impõe, conforme determina o § 4º do artigo 53 da lei 

9.099/95. Ante o exposto, considerando que a parte executada não foi 

encontrada, com fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO, 

sem resolução do mérito, o presente feito. Condenação em custas e 

honorários advocatícios, incabíveis nesta fase. Transitado em julgado, ao 

arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002962-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THANDERSON SIQUEIRA FERREIRA (AUTOR)

ELESANDRA SIQUEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REU)

FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (REU)

MENEGUETTI & MORAES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER OAB - PR0031955A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA DINIZ ALVES OAB - MG98771 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002962-95.2020.8.11.0001. 

AUTOR: THANDERSON SIQUEIRA FERREIRA, ELESANDRA SIQUEIRA 

FERREIRA REU: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A, MENEGUETTI & MORAES LTDA Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo deverá ser 

informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao arquivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004355-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004355-89.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: BRUNA 

BEATRIZ FERNANDES DA SILVA Vistos. No caso, a parte executada não 

foi intimada, conforme o ID. 28713578, referente a penhora realizada. De 

outro lado, a parte exequente não informou novo endereço para intimação 

do devedor, apesar de devidamente intimado. Deste modo, não encontrado 

o devedor, a extinção do feito é medida que se impõe, conforme determina 

o § 4º do artigo 53 da lei 9.099/95. Ante o exposto, considerando que a 

parte executada não foi encontrada, com fundamento no art. 51 da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito. 

Expeça-se alvará judicial, devendo a parte executada informar dados 

bancários. Sendo do interesse da credora, expeça-se certidão da 

existência de débito, nos termos dos enunciados 75 e 76 do Fonaje. 

Condenação em custas e honorários advocatícios, incabíveis nesta fase. 

Transitado em julgado, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003164-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANNILANDIA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003164-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

REQUERIDO: SANNILANDIA DE SOUSA Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação da parte para 

no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando documento 

indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo 

consignado deixando de promover a emenda determinada. Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008797-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON DE OLIVEIRA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1008797-64.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: WEBERSON DE 

OLIVEIRA CARNEIRO RECLAMADO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A I- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- 

Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias 

emendar a inicial, colacionando documento indispensável à propositura da 

ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando de promover a 

emenda determinada. III- Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição 

inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC 

e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com 

fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias 

de impugnação, arquive-se. Cuiabá, 10 de março de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014339-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014339-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDILEUZA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: NOVO 

MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos, Houve o pagamento da 

obrigação com a concordância da parte reclamante quanto ao valor 

depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o 

processo. DEFIRO o pedido de levantamento do valor, o que se dará 

através do Alvará Eletrônico n° 593604-7 / 2020. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020427-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SOUZA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020427-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ESTER SOUZA DA LUZ REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos, Houve o pagamento 

da obrigação com a concordância da parte reclamante quanto ao valor 

depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o 

processo. DEFIRO o pedido de levantamento do valor, o que se dará 

através do Alvará Eletrônico n° 593619-5 / 2020. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009504-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELLY ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009504-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELLY ALVES SILVA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS 

LTDA Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da 

parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor mediante a expedição do Alvará Eletrônico n° 

594082-6 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012501-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSON HENRIQUE REZENDE BRUNO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012501-22.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: TALISSON HENRIQUE REZENDE BRUNO EXECUTADO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, Houve o 

pagamento da obrigação com a concordância da parte reclamante quanto 

ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro 

extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento do valor mediante a 

expedição do Alvará Eletrônico n° 594086-9 / 2020. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005512-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON WILLIAN ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA OAB - DF33257 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ 1005512-63.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EWERTON 

WILLIAN ALMEIDA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ANA PAULA 

PEREIRA DE SOUSA - DF33257 REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente processo, fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, 

caso tenha sido concedida. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011625-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

URCI JOSE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011625-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: URCI JOSE DA SILVA MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente 

processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013943-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MAURICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013943-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIO MAURICIO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

I- Cuida-se embargos de declaração em que a parte Embargante alega que 

a sentença padece de obscuridade quanto ao valor probatório das telas 

sistêmicas, bem como de omissão, quanto a fundamentação dos danos 

morais. II- Conheço dos embargos porquanto tempestivamente opostos. No 

mérito, desacolho os embargos. Não há o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, 

o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Posto isso, desacolho os 

embargos. Intimem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006511-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE LIMA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006511-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANO DE LIMA MARTINS REQUERIDO: CLARO S.A., 

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A I- Cuida-se de embargos de 

declaração em que a parte Embargante alega que a decisão de concessão 

da liminar padece de contradição, porquanto o reclamado requereu a 

restituição dos serviços de internet residencial, enquanto na determinação 

foi compelida ao restabelecimento dos serviços referente a internet móvel 

da linha (65) 99228-6036. II- Conheço os embargos porquanto 

tempestivamente opostos. No mérito, desacolho os embargos. Após a 

análise da petição de Id. 29667295, percebe-se que a embargada cumpriu 

com a decisão judicial e que, portanto não há que se falar em contradição, 

bem como futuras discussões quanto ao cumprimento da decisão. 

Ademais, alegada pela própria parte embargada que possui um contrato 

de prestação de telefonia e internet residencial com a embargante, sendo 

titular da linha sob o n° (65) 9 9228-XX36, e que, portanto a tutela de 

urgência não padece de contradição. Logo, ão há o que aclarar ou 

colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. 

No caso em apreço não há que rediscutir a decisão atacada, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstancia 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. Friso, portanto, que a decisão não padece 

de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA 

UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO 

PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A 

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. 

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os 

aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não 

padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na medida que 

apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os 

motivos e fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos 

de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do 

decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de 

eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema 

cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir 

evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Posto isso, desacolho os embargos. Intimem-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007437-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MAURICE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1007437-94.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: EDSON MAURICE 

DO NASCIMENTO RECLAMADO(A): VIVO S.A. I- Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- Determinada a intimação da parte 

para no prazo de 05 (cinco) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. III- Por 

tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002264-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO BRASILIANO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002264-89.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: DAMIAO 

BRASILIANO DE MELO RECLAMADO(A): VIVO S.A. I- Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 05 (cinco) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. III- Por 

tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011752-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS YUHITI HIROSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011752-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS YUHITI 

HIROSE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA LUIZA FREITAS DE 

ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: VANDERLEY DA 

CONCEICAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011758-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011758-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDESIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVAN 

EURIPEDES DA SILVA POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011778-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA SAMPAIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1011778-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAUDICEIA 

SAMPAIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

SOARES DE SOUSA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

29/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011779-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1011779-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDA DA 

SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO DA 

SILVA SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011796-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011796-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:F VILAROUCA 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: TSL - 

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011803-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011803-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARIA 

SANTANA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011806-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE APARECIDA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011806-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCIANE 

APARECIDA DA SILVA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011812-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL HUGO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011812-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL HUGO 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011837-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE REGES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011837-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONALDO JOSE 

REGES BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

29/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011838-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA MOREIRA DE ALENCAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT17273/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011838-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZAURA 

MOREIRA DE ALENCAR RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011846-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON FRANCI SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011846-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLIGTON 

FRANCI SIQUEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005158-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE FELIZARDO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

10/10/2019 Hora: 11:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 
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audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 13 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011871-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY BENEDITA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CAMARGO DA SILVA OAB - MT27538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011871-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUELLY 

BENEDITA ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

CAMARGO DA SILVA POLO PASSIVO: MULTITECH COMERCIO DE 

INFORMATICA LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011876-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE GOMES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011876-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEIZE GOMES DE 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS OAB - MT25248/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR RONDON DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Designe-se nova data de audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Reclamada no endereço indicado no petitório 

de evento ID. 29441064. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011894-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011894-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAQUINA 

ALVES DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JACKSON 

RAPHAEL DELLA VALENTIN POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

29/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011425-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA EVANGELISTA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1011425-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOANA 

EVANGELISTA AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009308-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON DE OLIVEIRA FERNANDES - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADAUTO DOS SANTOS 

REIS PROCESSO n. 1009308-96.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

39.920,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência 

Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não 

Fazer, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUCIANA MARTINS DE FREITAS Endereço: RUA DAS 

OLIVEIRAS, 13, quadra 12, NOVO TEMPO, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-310 

POLO PASSIVO: Nome: HELTON DE OLIVEIRA FERNANDES - EPP 

Endereço: RUA MÁRIO MENEGATTI, 200, BOX 13, VILA ROMANA, TUPÃ - 

SP - CEP: 17602-550 Senhor(a): LUCIANA MARTINS DE FREITAS A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 10:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011917-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BARBOSA DICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011917-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: ELIZANGELA 

BARBOSA DICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011923-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CEZAR FERNANDES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011923-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSCAR CEZAR 

FERNANDES NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADILSON BATISTA 

LIMA POLO PASSIVO: PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

29/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011928-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRESCIANE LARA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011928-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRESCIANE 

LARA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011942-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE NUNES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011942-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE NUNES 

DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

29/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011139-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO JANUARIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/11/2019 

Hora: 17:40 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 
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275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 8 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009314-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRIA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1009314-69.2020.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Substituição do Produto]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: ALMIRIA CARDOSO Endereço: AVENIDA 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 95, - LADO ÍMPAR, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-175 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): ALMIRIA 

CARDOSO A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 15:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012787-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CAROLINE DA SILVA PATRIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Tendo em vista que os embargos de declaração possuem 

efeitos infringentes, intimem-se as partes para se manifestarem nos autos, 

no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005652-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CRUZ AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Tendo em vista que os embargos de declaração possuem 

efeitos infringentes, intimem-se as partes para se manifestarem nos autos, 

no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003627-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Tendo em vista que os embargos de declaração possuem 

efeitos infringentes, intimem-se as partes para se manifestarem nos autos, 

no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005765-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIO CRISTO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Tendo em vista que os embargos de declaração possuem 

efeitos infringentes, intimem-se as partes para se manifestarem nos autos, 

no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007769-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA QUATTI MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Tendo em vista que os embargos de declaração possuem 

efeitos infringentes, intimem-se as partes para se manifestarem nos autos, 

no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007926-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Tendo em vista que os embargos de declaração possuem 

efeitos infringentes, intimem-se as partes para se manifestarem nos autos, 

no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019020-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Tendo em vista que os embargos de declaração possuem 

efeitos infringentes, intimem-se as partes para se manifestarem nos autos, 

no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017935-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GRACIELA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Tendo em vista que os embargos de declaração possuem 

efeitos infringentes, intimem-se as partes para se manifestarem nos autos, 

no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005862-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SILVA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Tendo em vista que os embargos de declaração possuem 

efeitos infringentes, intimem-se as partes para se manifestarem nos autos, 

no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021145-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CARLA DIAS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Tendo em vista que os embargos de declaração possuem 

efeitos infringentes, intimem-se as partes para se manifestarem nos autos, 

no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011972-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RIBEIRO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1011972-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO RIBEIRO 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO RONDON 

BORGES POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007926-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/10/2019 

Hora: 17:40 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 26 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015032-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANYERLLEN MORAES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1015032-81.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

25.000,00 POLO ATIVO: Nome: JANYERLLEN MORAES DO CARMO 

Endereço: RUA CÁCERES, 28, PARQUE AMPERCO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78042-040 POLO PASSIVO: Nome: AGEMED SAUDE S/A Endereço: RUA 

DOUTOR PLÁCIDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA, 693, - ATÉ 803/804, BUCAREIN, 

JOINVILLE - SC - CEP: 89202-450 ESPÉCIE: [Lei de Imprensa, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015032-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANYERLLEN MORAES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1015032-81.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

25.000,00 POLO ATIVO: Nome: JANYERLLEN MORAES DO CARMO 

Endereço: RUA CÁCERES, 28, PARQUE AMPERCO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78042-040 POLO PASSIVO: Nome: AGEMED SAUDE S/A Endereço: RUA 

DOUTOR PLÁCIDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA, 693, - ATÉ 803/804, BUCAREIN, 

JOINVILLE - SC - CEP: 89202-450 ESPÉCIE: [Lei de Imprensa, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 770 de 828



https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011993-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIO LUIZ NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT13652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1011993-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANASTACIO 

LUIZ NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLAUCIA AGUEDA DA 

SILVA MAGALHAES POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012019-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012019-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO DA 

SILVA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009575-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 07/11/2019 

Hora: 10:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 1 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009575-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ADAUTO DOS SANTOS REIS PROCESSO n. 

1009575-68.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 11.643,55 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO MARCOS 

ARRUDA Endereço: RUA 09, CASA 21, 3 BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1374, - DE 612 A 1510 - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01310-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

Intime-se a parte reclamante para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 10 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012024-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS IZAIAS DA SILVA NILSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377-O (ADVOGADO(A))

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1012024-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS IZAIAS 

DA SILVA NILSON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELLA 

FERNANDES MACCARI, AYSLAN CLAYTON MORAES POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012026-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012026-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARTUR BARROS 

FREITAS OSTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTUR BARROS 

FREITAS OSTI POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012044-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ANDERSON RADI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1012044-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

ANDERSON RADI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDER ADAO 

CORREA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012069-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE BEZERRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012069-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS ANDRE 

BEZERRA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADILSON 

BATISTA LIMA POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010589-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO OLIVEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1010589-53.2020.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MARIA DO 

CARMO OLIVEIRA ANDRADE Endereço: RUA VINTE E SETE, 438, 

QUADRA 63, GETULIO VARGAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SANECAP Endereço: RUA VILA MARIA, 235, BAÚ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78008-060 Senhor(a): MARIA DO CARMO OLIVEIRA 

ANDRADE A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 17:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007518-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MALHADO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE OAB - MT25893/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS OAB - MT28011/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007518-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVAN MALHADO 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENAN AUGUSTO DO 

ESPIRITO SANTO LEITE, MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 07/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008493-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA MARIA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009324-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

FERNANDA SILVA LEMES RIBEIRO (REQUERENTE)

MARGARIDA APARECIDA SILVA LEMES (REQUERENTE)

PAULO LEMES (REQUERENTE)

PAULO LEMES JUNIOR (REQUERENTE)

SUZANA CAMPOS ESCUDERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT23101/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO DE 

LIMINAR ajuizada por RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO, FERNANDA 

SILVA LEMES RIBEIRO, MARGARIDA APARECIDA SILVA LEMES, PAULO 

LEMES, PAULO LEMES JUNIOR E SUZANA CAMPOS ESCUDERO em 

desfavor de AZUL LINHAS AEREAS. O instituto da tutela antecipada 

possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para reacomodar os autores em voo de outra companhia aérea 

para o dia 18/03 em horário compatível com o inicialmente contratado, no 

prazo de 02 (dois) dias, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se os 

Reclamantes, cientificando-os de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Por fim, intimem-se os 

reclamantes para apresentarem comprovante de endereço em nome 

próprio, no prazo de cinco dias. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009470-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEISY CORREA E SILVA TUNES (REQUERENTE)

ALLAN VICTOR DE ALMEIDA TUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOGNO PEREIRA OAB - MT19710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado 

interposto pela parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que 

as contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010973-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WENDER NASCIMENTO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 

determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011045-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010589-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO OLIVEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos 

discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009801-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RODRIGUES MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por RENATA RODRIGUES 

MOURA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A na qual pretende em 

sede de liminar a exclusão dos seus dados do cadastro de inadimplentes. 

Diante da presença dos requisitos que amparam a concessão da tutela 

vindicada, DEFIRO o pedido da parte reclamante e determino que a parte 

reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da 

parte autora dos bancos de dados cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), 

concernente apenas ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa em caso de descumprimento da liminar. O demandante 

requer ainda a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, DEFIRO a concessão do pedido de inversão do 
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ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor frente ao 

requerido, que possui informação específica sobre os fatos. Intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011425-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA EVANGELISTA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL E 

LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARS ajuizada por JOANA 

EVANGELISTA AMORIM em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A – 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. O 

instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto 

decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da 

CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido 

dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor 

a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. 

Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, 

com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para abster-se de suspender o 

fornecimento de água na matrícula n° 83374-6, bem como abster-se de 

inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, concernente 

apenas aos débitos discutidos nos autos, no prazo de 24 horas, sob pena 

de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Por outro 

lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se EM 

REGIME DE PLANTÃO. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008813-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CLUBE RESIDENCIAL CIDADE JARDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada 

por DORIVAL DE ALMEIDA em desfavor de CONDOMÍNIO CLUBE 

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para suspender a cobrança da multa informada na inicial, no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) com vencimento em 20/02/2020, no 

prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009036-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE SENA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 
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reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009793-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CLARINDO SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS E MEDIDA LIMINAR ajuizada por BENEDITO 

CLARINDO SALGADO em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e 

BANCO BRADESCO S/A. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para SUSPENDER o desconto denominado BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA, realizada em sua conta bancária indicada na inicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002894-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARQUES RONDON CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado 

interposto pela parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que 

as contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010855-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA MOREIRDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” na qual pretende a parte reclamante a 

concessão da tutela de urgência para o fim de que a reclamada se 

abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

junto a UC nº 6/345541-7, concernente apenas as faturas discutidas nos 

autos. Defiro a concessão da medida. Para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Tendo em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a 

questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que 

está amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que 

permite a concessão da medida. Vale ainda observar a caracterização do 

serviço de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza 

essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria 

norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar 

como regra a continuidade dos serviços tidos como essenciais. O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. Por 

tais argumentos é que entendo prudente determinar à reclamada que SE 

ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica à residência 

da parte reclamante, concernente apenas as faturas discutidas nos autos 

(UC nº 6/345541-7), sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Já designada 

sessão de conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de 

plantão. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000613-22.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1000613-22.2020.8.11.0001 Reclamante: 

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA Reclamada: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A D E C I S Ã O Informa a parte 

reclamante que a reclamada descumpriu a liminar deferida, apesar de 

devidamente intimada, consoante se infere dos autos. Analisado os autos 

verifico o descumprimento da liminar. Desta feita, intime-se a parte 

reclamada para RESTABELECER o fornecimento de energia elétrica na 

residência do reclamante, no prazo de 04 (quatro) horas. No mais, 

verifica-se que a multa foi aplicada na decisão de evento ID. 28578980, 

devendo ser requerida em momento oportuno. Intimem-se. Cumpra-se EM 

REGIME DE PLANTÃO. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de “RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO 

DE LIMINAR” na qual pretende a parte reclamante a concessão da tutela 

de urgência para o fim de que a reclamada se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica junto a UC nº 6/217702-0, 

concernente apenas as faturas discutidas nos autos. Defiro a concessão 

da medida. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Tendo em vista o fato de que 

a parte reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao 

conflito de interesses, entendo que está amparado em situação bastante 

para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão da medida. Vale 

ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia 

elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 

7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e 

parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos 

serviços tidos como essenciais. A demandante requer a inversão do ônus 

da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Por tais argumentos é que entendo 

prudente determinar à reclamada que SE ABSTENHA de suspender o 

fornecimento de energia elétrica à residência da parte reclamante, 

concernente apenas as faturas discutidas nos autos (UC nº 6/217702-0), 

sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Determino que o mandado de citação/intimação 

SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o 

sistema PJe tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte 

intimada de ter acesso a documentos dos autos que se apresentam 

relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. Juiz 

Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007674-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por KARLA CECILIA DE 

OLIVEIRA CINTRA em desfavor de VIVO S/A na qual pretende em sede de 

liminar a exclusão dos seus dados do cadastro de inadimplentes. Diante 

da presença dos requisitos que amparam a concessão da tutela 

vindicada, DEFIRO o pedido da parte reclamante e determino que a parte 

reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da 

parte autora dos bancos de dados cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), 

concernente apenas ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa em caso de descumprimento da liminar. O demandante 

requer ainda a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, DEFIRO a concessão do pedido de inversão do 

ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor frente ao 

requerido, que possui informação específica sobre os fatos. Intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009530-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO AGNELO BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada por VICTOR 

HUGO AGNELO BELEM em desfavor de LUMA CURSOS 
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PROFISSIONALIZANTES LTDA – ME na qual pretende em sede de liminar 

para a conclusão do curso na outra unidade da mesma requerida, bem 

como para abster-se de exigir o pagamento de qualquer valor extra. Para 

o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Acerca de referidos 

requisitos, leciona o mestre Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a 

prova capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que 

invoca a tutela antecipada. A verossimilhança refere-se ao juízo de 

convencimento a ser feito em torno de todo o quadro fático invocado pela 

parte, não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo, mas, 

principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in 

Processo Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de Direito, pág. 452). 

Analisados os documentos trazidos com a inicial, tenho que não assiste à 

Reclamante em pleitear a antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o 

requisito fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Assim, diante do contexto fático que se apresenta nos autos, tenho que o 

pleito autoral ainda ressente de maior dilação probatória, o que por certo 

será realizado no decorrer da instrução processual, não se mostrando 

possível, neste momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os 

requisitos necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante, pois 

diante do documento de n° 29685593 o contrato foi rescindido, conforme 

estabelecido no contrato na cláusula XVII. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor da reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do mesmo. 

No mais, intimem-se as partes para comparecer na audiência de 

conciliação já designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a parte Requerida 

para querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena 

de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente, caso não seja a ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002312-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT16397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Ressai do evento ID. 28820637 o petitório 

da parte reclamante requerendo a reconsideração da decisão ID. 

28654333, bem como a retificação do pedido item b da exordial. Pois bem. 

Verifica-se que na decisão de evento ID. 28654333 determinou a alteração 

do polo passivo, no entanto, conforme petição da parte autora a mesma 

requer a inclusão da parte BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO (BANCO 

BRADESCARD). Posto isso, determino ao Cartório para que proceda a 

inclusão da parte BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO (BANCO 

BRADESCARD) no polo passivo desta demanda e mantenha a parte 

BANCO CBSS S.A. No mais, DEFIRO o pedido de retificação postulado no 

evento ID. 28820636. Por fim, acolho o pedido de reconsideração quanto 

ao pedido de liminar. Assim, intimem-se as partes reclamadas para que 

procedam a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito indicado(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, pelos débitos rebatidos na inicial, sob pena de aplicação de multa em 

caso de descumprimento da decisão. Designe-se nova data de audiência 

de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007560-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 

determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007426-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAGNER LESCANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES OAB - MT27983/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por FERNANDO VAGNER LESCANO 

em desfavor de BANCO ITAÚ BMG S/A na qual pretende a parte 

reclamante em sede de liminar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Acerca 

de referidos requisitos, leciona o mestre Humberto Theodoro Júnior que 

“inequívoca é a prova capaz de autorizar uma sentença de mérito 

favorável à parte que invoca a tutela antecipada. A verossimilhança 

refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro 

fático invocado pela parte, não apenas quanto à existência de seu direito 

subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua 

irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de 

Direito, pág. 452). Analisados os documentos trazidos com a inicial, tenho 

que não assiste à Reclamante em pleitear a antecipação dos efeitos da 

tutela, pois ausente o requisito fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Assim, diante do contexto fático que se apresenta nos 

autos, tenho que o pleito autoral ainda ressente de maior dilação 

probatória, o que por certo será realizado no decorrer da instrução 

processual, não se mostrando possível, neste momento processual. Pelo 

exposto, não preenchendo os requisitos necessários à concessão da 

medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor da reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do mesmo. 

No mais, intimem-se as partes para comparecer na audiência de 

conciliação já designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a parte Requerida 

para querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena 

de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente, caso não seja a ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. 

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição 
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Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011405-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PIZARRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA (REU)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C 

DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO INAUDITA ALTERA PART ajuizada 

por ANDREA PIZARRO FERREIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela 

antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para suspender a cobrança do parcelamento indicado na 

inicial, bem como abster-se de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na U.C da reclamante, concernente apenas aos débitos discutidos 

nestes autos, e ainda retire o nome da autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. No mais, OFICIE-SE ao 4º Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Cuiabá-MT, para suspender os efeitos dos 

protestos lançados pela reclamada em desfavor do reclamante. Por outro 

lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se EM 

REGIME DE PLANTÃO. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011683-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006932-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDILSON GONCALO TORALES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Indefiro o pedido de exclusão do nome da 

parte reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, tendo 

em vista que a parte Reclamante possui outro apontamento nos órgãos de 

proteção ao crédito. Intimem-se as partes para comparecer na audiência 

de conciliação já designada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008578-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MENDES MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICEIA MARIA LEITE OAB - MT27333/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA PAES DE ARAUJO 04978154197 (REQUERIDO)

KAMILA PAES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 
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antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002583-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDENETE MONTEIRO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DECISÃO O reclamado BANCO DO BRASIL S/A interpôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO à sentença prolatada nos autos da RECLAMAÇÃO CÍVEL, 

alegando a existência de erro material/contradição ao aplicar a revelia ao 

Banco do Brasil, mesmo tendo comparecido ao ato, ao contrário da 2ª 

reclamada Energisa Mato Grosso (id. 25994913). Contrarrazões (id. 

27495504). É o breve relatório. DECIDO. Assiste razão ao Embargante, 

porquanto na sentença houve erro material quanto a aplicação da revelia 

ao Banco do Brasil, mesmo tendo comparecido a audiência de conciliação. 

Em assim sendo, CONHEÇO dos embargos opostos pelo Banco do Brasil 

S/A eis que tempestivos e os ACOLHO, passando a constar na sentença 

proferida no id. 25363783. “Onde se lê: Nota-se que a primeira reclamada 

foi regularmente citada, contudo não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 24103570), razão pela qual decreto a revelia com seus 

efeitos e, por consectário, passo ao julgamento antecipado da lide (art. 

335 e 344). (...) A primeira reclamada, Banco do Brasil S.A., embora revel, 

apresentou contestação e relata que a parte autora realizou o 

agendamento no dia 27/05/2019 para o dia 27/11/2019 e não para o dia 

27/05/2019 como informou a parte autora. A segunda reclamada, Energisa 

S/A, relata que a suspensão ocorreu por inadimplência, em razão da 

ausência do repasse do valor pela primeira reclamada, bem como 

comprovou o enviou o reaviso de corte a parte autora (ID 24346167). 

Leia-se: Nota-se que a 2ª Reclamada Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A foi regularmente citada, contudo não compareceu à 

audiência de conciliação (ID 24103570), razão pela qual decreto a revelia 

com seus efeitos e, por consectário, passo ao julgamento antecipado da 

lide (art. 335 e 344). (...) O Reclamado, Banco do Brasil S.A., relata que a 

parte autora realizou o agendamento no dia 27/05/2019 para o dia 

27/11/2019 e não para o dia 27/05/2019 como informou a parte autora. A 

segunda reclamada, Energisa S/A, embora revel, apresentou contestação 

e relata que a suspensão ocorreu por inadimplência, em razão da 

ausência do repasse do valor pela primeira reclamada, bem como 

comprovou o enviou o reaviso de corte a parte autora (ID 24346167). No 

mais, a sentença permanece tal como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008336-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

A parte Reclamada interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença 

prolatada nos autos da Reclamação Cível, sob o argumento de 

obscuridade no julgado quanto a não aceitação das telas sistêmicas como 

meio de prova válida (id. 27320996). Contrarrazões (id. 27945597). É o 

breve relatório. DECIDO. No caso dos autos, em que pese a insurgência da 

Embargante, tenho que não lhe assiste razão, porquanto a sentença foi 

clara ao julgar procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito 

discutido nos autos, bem como condenar a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00, tendo 

em vista a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao 

inscrever os dados da Reclamante em cadastro de proteção ao crédito 

por cobrança de serviço não prestado ao mesm., Consigno, que o 

Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações da parte se 

já encontrou base suficiente para proferir decisão. O inconformismo da 

parte não pode fundamentar os embargos de declaração, que tem por 

finalidade o aperfeiçoamento da decisão. Nesse sentido: “Embargos de 

declaração. Alegação de omissões. Rejeição. Inexistência das alegadas 

omissões. O juiz não está obrigado a responder, uma a uma, todas as 

alegações das partes, já tendo encontrado fundamento suficiente para 

alicerçar a decisão. (...) (APC nº 5169199“ DJ 06/06/2001 - pg. 39 - Rel. 

Des. Mario Machado).” Isto posto, considerando que na sentença 

proferida nestes autos não há omissão, obscuridade ou contradição, e 

não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, 

com fulcro nos artigos 48 da lei n. 9.099/95, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003816-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

A parte Reclamada interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença 

prolatada nos autos da Reclamação Cível, sob o argumento de contradição 

e omissão no julgado, uma vez que as telas sistêmicas servem como meio 

de prova válida (id. 27474544). Contrarrazões (id. 28761051). É o breve 

relatório. DECIDO. No caso dos autos, em que pese a insurgência da 

Embargante, tenho que não lhe assiste razão, porquanto a sentença foi 

clara ao julgar procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito 

discutido nos autos, bem como condenar a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos no valor de R$ 6.000,00, tendo 

em vista a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada, ao 

inscrever os dados da parte Autora no cadastro de proteção ao crédito 

por débito que não foi comprovada ser de sua responsabilidade, tornando 

cabível a desconstituição do mesmo. Consigno, que o Magistrado não está 
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obrigado a responder todas as alegações da parte se já encontrou base 

suficiente para proferir decisão. O inconformismo da parte não pode 

fundamentar os embargos de declaração, que tem por finalidade o 

aperfeiçoamento da decisão. Nesse sentido: “Embargos de declaração. 

Alegação de omissões. Rejeição. Inexistência das alegadas omissões. O 

juiz não está obrigado a responder, uma a uma, todas as alegações das 

partes, já tendo encontrado fundamento suficiente para alicerçar a 

decisão. (...) (APC nº 5169199“ DJ 06/06/2001 - pg. 39 - Rel. Des. Mario 

Machado).” Isto posto, considerando que na sentença proferida nestes 

autos não há omissão, obscuridade ou contradição, e não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro nos 

artigos 48 da lei n. 9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009376-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BARBOSA DA SILVA AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DECISÃO A reclamada interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença 

prolatada nos autos da RECLAMAÇÃO CÍVEL, alegando a existência de 

obscuridade no julgado, uma vez que as telas sistêmicas servem como 

prova válida para comprovar a existência de vínculo jurídicos entre as 

partes (id. 27651041). Contrarrazões (id. 28326637). É o breve relatório. 

DECIDO. No caso dos autos, em que pese a insurgência da Embargante, 

tenho que não lhe assiste razão, porquanto a sentença foi clara ao julgar 

procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos 

autos, bem como condenar a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00, tendo em vista a falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados do 

Reclamante em cadastro de proteção ao crédito por cobrança de serviço 

não prestado ao mesmo. Consigno, que o Magistrado não está obrigado a 

responder todas as alegações da parte se já encontrou base suficiente 

para proferir decisão. O inconformismo da parte não pode fundamentar os 

embargos de declaração, que tem por finalidade o aperfeiçoamento da 

decisão. Nesse sentido: “Embargos de declaração. Alegação de 

omissões. Rejeição. Inexistência das alegadas omissões. O juiz não está 

obrigado a responder, uma a uma, todas as alegações das partes, já 

tendo encontrado fundamento suficiente para alicerçar a decisão. (...) 

(APC nº 5169199“ DJ 06/06/2001 - pg. 39 - Rel. Des. Mario Machado).” Isto 

posto, considerando que na sentença proferida nestes autos não há 

omissão, obscuridade ou contradição, e não sendo esta a via correta para 

modificação do decisum impugnado, com fulcro nos artigos 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intimem-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012615-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY MARQUES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLICK CAR CLUBE DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARLEY PONTELLO BARBOSA OAB - MG58273 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

A parte Reclamada interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença 

prolatada nos autos da Reclamação Cível, sob o argumento de omissão no 

julgado que conduziram a uma interpretação equivocada dos fatos com a 

consequente prolação de sentença carecedora de devido saneamento (id. 

27953443). Contrarrazões (id. 29487835). É o breve relatório. DECIDO. No 

caso dos autos, em que pese a insurgência da Embargante, tenho que não 

lhe assiste razão, porquanto a sentença foi clara ao julgar procedente o 

pedido inicial para condenar o Reclamado a restituir o Reclamante o valor 

de R$ 1.200,00, bem como condenar a Reclamada a indenizar a 

Reclamante por danos morais no valor de R$ 5.000,00, tendo em vista que 

a Reclamante apresenta Nota Fiscal do serviço prestado, bem como 

demonstra que somente buscou realizar o serviço após autorização da 

Reclamada. Consigno, que o Magistrado não está obrigado a responder 

todas as alegações da parte se já encontrou base suficiente para proferir 

decisão. O inconformismo da parte não pode fundamentar os embargos de 

declaração, que tem por finalidade o aperfeiçoamento da decisão. Nesse 

sentido: “Embargos de declaração. Alegação de omissões. Rejeição. 

Inexistência das alegadas omissões. O juiz não está obrigado a 

responder, uma a uma, todas as alegações das partes, já tendo 

encontrado fundamento suficiente para alicerçar a decisão. (...) (APC nº 

5169199“ DJ 06/06/2001 - pg. 39 - Rel. Des. Mario Machado).” Isto posto, 

considerando que na sentença proferida nestes autos não há omissão, 

obscuridade ou contradição, e não sendo esta a via correta para 

modificação do decisum impugnado, com fulcro nos artigos 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intimem-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004635-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ARCE VERA AVILA OAB - MT26575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Processo nº 1004635-60.2019.8.11.0001 Reclamante: PEDRO RICARDO 

DE OLIVEIRA Reclamada: CLARO S.A. S E N T E N Ç A Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Inexistindo 

preliminares para decidir, passo à análise do mérito. O Reclamante alega 

na petição inicial: - que contratou com a Reclamada um combo de TV (HD 

MIX), internet e celular (CLARO CONTROLE PLAY 5 GB; - que ficou 

avençado no contrato que o valor total dos planos seria de R$ 149,89 

(cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), nos primeiros 

seis meses, a partir do sétimo mês aumentaria para R$ 184,89 (cento e 

oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), e, após o décimo 

segundo mês o valor do contrato seria de R$ 229,79 (duzentos e vinte e 

nove reais e setenta e nove centavos); -que a Reclamada após a 

contratação do serviço, passou a lhe enviar as faturas com valores acima 

do contratado; - que tentou resolver o problema administrativamente, 

porém não obteve êxito. Em contestação, a Reclamada, afirma: -que o 

Reclamante aderiu também na data em que aderiu ao combo de serviço, 

canal adicional “a la carte futebol” no valor de R$ 79,90 (setenta e nove 

reais e noventa centavos), e, que por erro sistêmico, houve a cobrança 

acima do pactuado, nos meses de maio a julho/2019; - que se trata de erro 

justificável, pois o sistema não lançou o desconto pelo período de seis 

meses pelo canal a la carte Futebol, e, portanto, a devolução dos valores 

deve ser de forma simples; - que os fatos narrados não são capazes de 

ensejar danos morais, por se tratarem de mero aborrecimento; Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que é 

incontroverso que houve a cobrança indevida nas faturas do Reclamante, 

tendo a parte Reclamada confessado que não foi concedido o desconto 

avençado entre as partes, nos primeiros seis meses do contrato. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Isto porque incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. No entanto, 

em sua peça contestatória a Reclamada confessou que não foi concedido 

o desconto avençado no contrato firmado entre as partes nos primeiros 

seis meses do contrato. Cumpre destacar, que o Reclamante tentou 

resolver administrativamente o problema, conforme os protocolos 
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informados na petição inicial, os quais sequer foram contestado pela 

empresa. Logo, demonstrada está a falha na prestação de serviços pela 

Reclamada, não havendo que se falar em erro justificável, uma vez que 

efetuou cobrança de serviços de forma diversa da contratada, sendo 

indevidas tais cobranças. Sendo assim, resta demonstrado que os valores 

excedentes cobrados nas faturas de maio a agosto/2019 tratam-se de 

cobrança indevida, devendo, a ré restituir em dobro o valor pago a maior 

pelo consumidor nos termos do art. 42, § Único do CDC. A corroborar: 

“SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. ART. 42, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DESPROVIMENTO APELO DO RÉU. (TJRJ – 

APL – 00107989520178190203, Relator: Des. (a) César Felipe Cury, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, Décima Primeira Câmara Cível)”. Desta feita, 

não tendo a Reclamada se desincumbido do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do NCPC, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, cabível a reparação 

dos danos causados ao autor. Ressalta-se, por fim, que a situação 

vivenciada pelo Reclamante decorre do descaso, desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetido pela Reclamada, e, sem sombra de 

dúvida, é passível de indenização, acrescentando, ainda, que ele tentou 

por diversas vezes resolver o problema administrativamente e a 

reclamada não se dispôs a solucionar o fato. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PACOTE DE INTERNET. 

COBRANÇA EXCESSIVA EM DESACORDO COM O CONTRATO 

CELEBRADO. SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO NA FORMA PACTUADA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER 

DE INDENIZAR. ART. 14 DA LEI N. 8.078/90. EXCLUDENTES DE 

RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADAS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. (...) TJ RJ – APL. 002229278920178190001 – Relator: 

Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, Data de Julgamento: 02/12/2019, 

Segunda Câmara Cível) . ” O Reclamante noticiou o descumprimento da 

liminar concedida nos autos, instada a Ré se manifestar esta não 

comprovou a legalidade das cobranças, razão pela qual aplico multa fixa 

de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

CONDENAR a Reclamada restituir o Reclamante no importe de R$ 1.208,46 

(um mil duzentos e oito reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais a contar da 

citação. CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE da data do arbitramento e 

acrescido de juros legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR 

CONCEDIDA NOS AUTOS, E, APLICO MULTA FIXA DE R$ 1.000,00 (UM MIL 

REAIS) PELO DESCUMPRIMENTO PELA RECLAMADA. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011753-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MOREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. TAQUES - CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME (TESTEMUNHA)

BRENO MENDES TAQUES (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1011753-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZANE TONIOLO 

POLO PASSIVO: BRENO MENDES TAQUES e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 29/04/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 9 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011789-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSANE MOURA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1011789-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSANE MOURA 

BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZONILDES PIO DA SILVA, 

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS, AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

29/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009008-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAU E PROSA COMUNICACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009008-03.2020.8.11.0001. AUTOR: PAU E 

PROSA COMUNICACAO LTDA - ME REU: VIVO S.A., TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. 

O requerente aduz que, em 26/02/2019, a empresa entrou em contato para 

oferecer o plano de telefonia e internet com redução de custos por meio 

da mudança do plano Link Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT 

e locação de infraestrutura Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT para 

o plano ilimitado Brasil Empresas 50 Mbps, no valor total de R$ 284,98 

(duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Registra 

que a instalação da linha ocorreu em 26/03/2019. Sustenta que, em 

06/05/2019, entrou em contato com a empresa para informar que as cinco 

linhas antigas vieram com a cobrança no valor de R$ 479,95 

(quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) e a 

fatura de internet de 50 Mbps na quantia de R$ 139,37 (cento e trinta e 

nove reais e trinta e sete centavos), sendo reduzida pela empresa para o 

valor de R$ 154,99 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos), totalizando o montante de R$ 294,36 (duzentos e noventa e 
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quatro reais e trinta e seis centavos). Alega que, no dia 06/06/2019, 

novamente entrou em contato com a empresa para contestar a cobrança 

acima do plano contratado, sendo reduzido o montante para R$ 281,92 

(duzentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos). Afirma que, em 

17/06/2019, a Ouvidoria da empresa entrou em contato para informar que, 

em razão da alteração do plano, seria necessário o desmembramento de 

uma linha telefônica. Assevera que, em 10/07/2019, entrou em contato 

com a requerida em razão de receber três faturas de cobrança, sendo 

uma referente ao serviço de telefonia fixa e duas do serviço de internet 

banda larga no valor de R$ 330,18 (trezentos e trinta reais e dezoito 

centavos). Aduz que, no mês seguinte, recebeu três faturas com o valor 

total de R$ 755,75 (setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco 

centavos). Anota que teve problemas com o serviço de internet e em 

contato com a empresa foi informada sobre a ausência de pagamento. 

Registra que pagou a fatura, no valor de R$ 129,99 (cento e vinte e nove 

reais e noventa e nove centavos) referente a internet. Alega que, após 

realizar reclamação, a Anatel informou que a cobrança estava regular e 

devida. Afirma que, em 04/09/2019, solicitou a portabilidade dos serviços 

de telefonia móvel e banda larga para a operadora OI S/A e optou pelo 

cancelamento da linha 65-3025-6510, gerando a cobrança no valor de R$ 

135,00 (cento e trinta e cinco reais). Assegura que, em novembro de 

2019, recebeu apenas uma fatura referente ao serviço de internet e as 

faturas reajustadas dos meses de agosto, setembro e outubro, tendo 

efetuado o pagamento. Ressalta que, no dia 28/08/2019, recebeu 

comunicado do Serasa sobre a restrição no valor de R$ 304,00 (trezentos 

e quatro reais). Aduz que a cobrança se trata de uma alteração de plano 

realizada sem autorização e com novo prazo de fidelidade. Ressalta que, 

em dezembro de 2019, recebeu nova fatura relativa as linhas telefônicas 

no valor de R$ 461,03 (quatrocentos e sessenta e um reais e três 

centavos), sendo informado que se tratava de resíduos dos meses de 

setembro e outubro de 2019. Anota que já havia pago o montante, porém 

efetuou novamente o pagamento. Alega que, em janeiro de 2020, 

constatou a cobrança referente a linha 65-3052-4351 e, por não 

conseguir realizar a portabilidade, realizou o cancelamento em 13/01/2019. 

Assegura que a demandada cobrou multa na quantia de R$ 142,62 (cento 

e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Afirma que, em 

11/02/2020, tomou ciência da restrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 304,00 (trezentos e quatro 

reais). Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de receber a exordial e apreciar o pedido de urgência, 

neste momento, porquanto o demandante deixou de comprovar sua 

qualificação tributária, conforme o Enunciado n. 135, do FONAJE. Assim, 

em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição 

inicial, a fim de comprovar sua qualificação tributária, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, concluso para sentença. Às providências. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011800-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS YUHITI HIROSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEYLLA LENZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011800-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS YUHITI 

HIROSE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA LUIZA FREITAS DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: PRISCILA KEYLLA LENZ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 29/04/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011801-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURY PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011801-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AURY PEREIRA 

BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011821-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011821-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010412-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010412-89.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

DINALVA SOARES PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO Vistos. Trata-se de Termo 

de Reclamação formada pelas partes acima indicadas. O demandante 

alega que possui a titularidade da unidade consumidora n. 6/219822-4. 

Sustenta que as faturas do período de outubro de 2019 a março de 2020 

encontram-se em excesso. Registra que efetuou o pagamento das 

cobranças. Requer, em tutela de urgência, a abstenção de suspensão dos 

serviços e de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de apreciar, neste momento, o pedido do autor, 

já que deixou de juntar ao feito o histórico de consumo/pagamento emitido 

na página da empresa requerida. Assim, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, aportando ao feito o histórico de 

consumo/pagamento emitido pela empresa requerida, sob pena de 

indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011841-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIJOSELIO DE SOUSA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011841-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: ELIJOSELIO DE 

SOUSA SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011850-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALBUQUERQUE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011850-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILBERTO 

ALBUQUERQUE PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022199-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GADENZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERLON SALES OAB - MT16094-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE, na figura de seu patrono para, se manifestar acerca da 

oferta de bens a penhora id 30039402 , no prazo de 05 dias . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011851-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DA SILVA DUARTE (AUTOR)

EDWILSON BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1011851-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIANE 

PEREIRA DA SILVA DUARTE e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS, WILSON PINHEIRO MEDRADO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011853-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER DE AMORIM CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CANDIDO DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1011853-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLAUBER DE 

AMORIM CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO 

DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: MILTON 

CANDIDO DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010706-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

EDISON MARIA MENDES DE SOUZA OAB - 314.538.481-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011858-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER DA SILVA PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011858-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANDER DA 

SILVA PADUA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011579-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES RITA DE SA NEVES NUNES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ORRO OAB - MT27349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Aguas Cuiabá S/A (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011873-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI GONCALVES BRAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

R BRASIL SOLUCOES S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011873-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODINEI 

GONCALVES BRAVO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREY 

REVELES KIST POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011881-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY BENEDITA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CAMARGO DA SILVA OAB - MT27538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011881-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUELLY 

BENEDITA ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

CAMARGO DA SILVA POLO PASSIVO: MULTITECH COMERCIO DE 

INFORMATICA LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011657-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011888-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011888-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO POLO PASSIVO: CLARO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011715-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CAMPOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009264-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO JOSE ORMOND NETO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005958-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JURADO FERNANDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA OAB - MT20892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR DE CAMPOS (EMBARGADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020352-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO ARMENTANO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARIA SOARES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 
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AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011730-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOMAR DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011730-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEOMAR DOS SANTOS ARAUJO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C DO PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE 

URGENCIA formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega 

que requisitou com a requerida a ligação do fornecimento de água em sua 

residência, porém fora impedido porquanto a requerida está lhe cobrando 

um valor de R$ 1.398,67 (um mil trezentos e noventa e oito reais e 

sessenta e sete centavos). Assevera que não utilizava os serviços da 

requerida e que a cobrança é indevida. Requer em tutela de urgência, que 

a requerida faça a ligação do fornecimento de água em sua residência, 

bem como suspenda a cobrança em discussão. Pleiteia ainda a inversão 

do ônus da prova. Analisando os autos, constato que as cobranças 

encontram-se registradas em nome de terceiro. Verifico, ainda, que o 

demandante deixou de informar a data em que passou a residir no bem e 

de acostar documento hábil para demonstrar a propriedade do bem. 

Assim, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

para aportar ao feito o documento hábil para demonstrar a propriedade do 

imóvel e o termo inicial da posse, bem como a solicitação integral de 

disponibilidade do serviço, sob pena de indeferimento do pedido de 

urgência. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

apreciação do pedido de tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004315-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DA SILVA TAQUES NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

POLOBRISA COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015797-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VIVERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALESCA DE MELO JOLANDO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011915-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOLI PEDRO DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1011915-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NOLI PEDRO DE 

ALCANTARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO DA SILVA 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015315-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003870-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANI FREDERICO DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007967-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEMPES BIDOIA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007967-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEMPES BIDOIA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005650-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VEDANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016332-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YVININ KAROLINE ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017691-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARQUES ESTAQUIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/01/2020 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017691-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARQUES ESTAQUIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011921-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011921-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALERSONY 

CRISTIAN GOMES DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

RAFAELA MACIEL, MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA POLO 

PASSIVO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009984-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016455-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/01/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016455-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005074-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS BERNARDINO MATOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010140-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JALMISON DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011932-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISNALDO GUIMARAES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011932-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: ERISNALDO 

GUIMARAES DA CONCEICAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011935-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KATIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011935-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA KATIA 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018535-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017263-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências de 
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conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014565-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011943-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JESUS MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011943-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA JESUS 

MARTINS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014565-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021712-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCIA FABIANO DA SILVA LEVENTI (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013828-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011957-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JORGE SILVA MACHADO (REU)

 

PROCESSO n. 1011957-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: MARIO JORGE SILVA MACHADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011979-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1011979-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO DE 

FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011985-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011985-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANA 

RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 789 de 828



FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018927-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RALPH PEDROSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019603-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FELIPE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL FERNANDO PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

THAIS SOARES SOUZA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013885-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CILIANA FREITAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/12/2019 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013885-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CILIANA FREITAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014381-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012010-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PATRICIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MT20777/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1012010-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIA 

PATRICIA BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002178-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA ROSA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002842-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DANTAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES DA SILVA OAB - MT21378/E (ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 
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Sala: 6ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012018-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO REZENDE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO(A))

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1012018-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGO REZENDE 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELLA FERNANDES 

MACCARI, AYSLAN CLAYTON MORAES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006425-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA OAB - MT7561-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011355-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012029-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA FABIANE SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

CASA NOVA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012029-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAMELA 

FABIANE SIMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA APARECIDA 

DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: CASA NOVA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021210-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGILSON RONNI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011944-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI CACIO DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017221-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006762-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))
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RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITTA HOME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO 

LTDA - EPP (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012043-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO KISTER BORCHARDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORAIS OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1012043-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACINTO KISTER 

BORCHARDT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO POLO PASSIVO: MORAIS OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001575-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS NERY POLETTO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012046-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ANDERSON RADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012046-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

ANDERSON RADI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDER ADAO 

CORREA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011962-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIER DA CONCEICAO SARTIRIO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014672-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO VENDRAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012048-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012048-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO SILVA 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELVENS LUIS DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015182-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MATOS SOARES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MATOS SOARES DE SA OAB - MG123558 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012049-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAVANDA DE ALENCAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012049-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ILMAVANDA DE 

ALENCAR FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDER ADAO 

CORREA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 
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393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEIA CHRISTINA RAMIRES FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017753-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANIR SOARES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/01/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017753-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANIR SOARES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017808-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT15205-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE BATTISTETTI BERLANGA (REQUERIDO)

MARCELA FERNANDA PEREZ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012009-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS AURELIO DA CUNHA AMORIM (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL RODRIGUES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020858-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012063-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON VINICIUS BRASIL DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1012063-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELTON VINICIUS 

BRASIL DINIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAQUIM LISBOA NETO, 

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA POLO PASSIVO: LIVIA ALVES 

MARINHO DOS SANTOS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010692-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIVIANE LOISLENE LUSTOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON DO CARMO OLIVEIRA OAB - 039.499.131-14 (PROCURADOR)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003807-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO SALCEDO JUNIOR (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015639-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE PASSOS BATISTA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009817-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA LOPES BEIRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009817-90.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

IZABELLA LOPES BEIRAO REQUERIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA 

PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO DECISÃO 

Vistos Trata-se de Ação de Falha na Prestação de Serviços formada 

pelas partes acima indicadas. O requerente aduz está cursando o sétimo 

semestre do curso de farmácia na instituição demandada. Registra que 

reprovou em algumas matérias, o que não impediu de continuar o curso 

por possibilitar a realização das matérias juntamente com as demais 

matérias. Ressalta que a demandada bloqueou o acesso para realizar a 

matéria de estágio I e II. Alega que não possui débito com a instituição de 

ensino. Sustenta que a requerida condicionou o desbloqueio ao 

pagamento das matérias em que fora reprovada. Requer, em tutela de 

urgência, a matrícula no Estágio I e II. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de acolher o pedido do 

demandante, visto que inexiste prova, neste momento, de que esteja apta 

para cursar o estágio I e II. Ademais, o autor não comprovou a 

possibilidade de realizar as matérias em fora reprovado juntamente com a 

nova grade do curso. Ressalto, ainda, que não há indício de prova de que 

a requerida tenha recusado a matrícula do estágio I e II. Assim, não há 

prova da irregularidade praticada pela suplicada. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também não foi demonstrado em 

decorrência da ausência de prejuízo do autor para o caso de concessão 

ao final. Deste modo, o requerente deixou de provar os requisitos legais 

para a concessão do pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação 

probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

“INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE 

RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE 

DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil 

seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o 

prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao 

considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, 

da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da 

interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no último 

dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009984-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009984-10.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 
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MARIA DAS DORES SANTANA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Danos Morais e 

Materiais formada pelas partes acima indicadas. O autor alega que 

realizou contrato de empréstimo consignado com o requerido, parcelado 

em 36 vezes. Sustenta que quitou o empréstimo, porém a instituição 

financeira permanece descontando o montante de sua folha de 

pagamento. Requer, em tutela de urgência, a suspensão do desconto e de 

inclusão de seu nome no rol de mal pagadores. Pleiteia, ainda, a inversão 

do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Analisando os autos, constato que o pedido do autor não 

merece prosperar. Verifica-se que o demandante alega a ausência de 

informação sobre a contratação do empréstimo, porém inexiste prova da 

irregularidade contratual. Friso que o demandante deixou de juntar ao feito 

o instrumento contratual celebrado entre as partes, o que impossibilita 

averiguar se houve indução do consumidor a erro. Posto isso, necessário 

aguardar a dilação probatória, com a apresentação do contrato e das 

faturas para a elucidação dos fatos indicados na inicial. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também não foi demonstrado, uma vez 

que inexiste prova da impossibilidade de a parte continuar efetuando o 

pagamento em discussão. Assim, constato a ausência dos requisitos 

legais para a concessão do plei to.  Nesse sent ido : 

1008050-88.2018.8.11.0000AGRAVANTE: VERA LUCIA NEGRI 

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO 

SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO 

DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO 

PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.Ausente a probabilidade do 

direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de 

contratação de empréstimo consignado em vez de CARTÃO de CRÉDITO, 

é inviável a concessão da TUTELA de urgência antecipada, já que não 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. (N.U 

1008050-88.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018) O demandante 

requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de urgência por ausência dos 

requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo 

o requerido aportar ao feito o contrato celebrado entre as partes e as 

faturas, no momento da apresentação da defesa. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Advirto o autor que a 

ausência de comparecimento pessoal a audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011579-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES RITA DE SA NEVES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ORRO OAB - MT27349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011579-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILES RITA DE SA NEVES NUNES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movido 

por ADILES RITA DE AS NEVES NUNES, em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ 

S/A formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega que é 

consumidor da empresa requerida possuindo a matrícula n. 430377-6 e 

hidrômetro Y19S037946. Assevera que , em julho de 2019, ao realizar 

uma obra em sua residência e de sua vizinha, a empresa transferiu os 

hidrômetros para fora das casas e alterou os hidrômetros, passando a ter 

o medidor de sua vizinha (Y19S037946) e vice-versa (Y19S037940). 

Anota que a vizinha, Sra. Maria Alcina, é sua irmã. Sustenta que, por 

impossibilidade financeira, sua irmã deixou de pagar as faturas, porém a 

empresa suspendeu o fornecimento de água em sua residência. Registra 

que recebeu fatura com cobrança excessiva em dezembro/2019, no valor 

de R$ 804,84 (oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), por 

apresentar acima da sua média de consumo. Requer, em tutela de 

urgência, a abstenção de suspensão do serviço de fornecimento de água, 

bem como de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e 

cancele a fatura do mês de dezembro/2019. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão 

do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto a fatura relativa ao mês de dezembro de 2019 

encontram-se acima da média de consumo, sendo superior a 5% da 

cobrança(ID 30018465). Ademais, a parte negou a utilização do montante 

cobrado, restando evidente que se trata de prova negativa, sendo 

incabível atribuir ao demandante o ônus de provar a irregularidade da 

cobrança. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do 

pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço 

essencial. Além disso, há possibilidade de inclusão do nome do 

demandante no rol de inadimplentes em razão ausência de pagamento. 

Ressalto que a concessão dos pedidos não causa prejuízo para a 

demandada, uma vez que não exclui o crédito. Quanto ao pedido de 

cancelamento da fatura de dezembro/2019, constato que não merece 

prosperar nesta fase processual, visto que tem caráter satisfativo, sendo 

vedada a concessão, conforme o artigo 300, §3º, do Código de Ritos. 

Deste modo, o deferimento parcial do pedido é medida que se impõe. O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA e determino que o requerido abstenha de interromper o 

fornecimento de água na unidade consumidora indicada na inicial. 

Determino, ainda, que o suplicado abstenha de inserir o nome do autor no 

rol de inadimplentes em ralação ao débito em discussão a fatura de 

dezembro/2019 no valor de R$ 804,84 (oitocentos e quatro reais e oitenta 

e quatro centavos). Ressalto que a liminar concedida, abrange somente a 

fatura discutidas na lide. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido 

demonstrar a regularidade do débito. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 
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comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009980-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DAL PRA OAB - MT22783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009980-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDCARLOS LOURENCO DA SILVA REQUERIDO: TIM S/A 

Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros 

Cessantes formada pelas partes acima indicadas. A parte autora aduz 

que possui contrato com a empresa requerida relativa a linha telefônica n. 

65-98111-3244, desde 26/02/2018. Assegura que, em dezembro de 2019, 

a requerida bloqueou sua linha telefônica sem motivação, impossibilitando 

de realizar ligações. Registra que efetuou o pagamento regularmente no 

mês de novembro de 2019, porém a empresa informou que a suspensão 

decorreu da ausência de quitação. Requer, em liminar, o desbloqueio 

imediato da linha telefônica do autor, assim como, pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do liminar invocada é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão tutelar 

do reclamante merece acolhimento, porquanto demonstrou, neste 

momento, a , quitação dentro do prazo de vencimento do boleto referente 

ao mês de novembro de 2019 (29751426). Ademais, há indícios de que 

sua linha telefônica esteja bloqueada para realizar chamadas, conforme 

os extratos (ID 29752743 e 29752745). O perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação também foi comprovado, visto que a concessão ao final 

impossibilitaria a parte de utilizar o serviço contratado. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova, constato que também merece 

acolhimento. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO a intimação da requerida 

para efetuar o desbloqueio da linha telefônica do autor ( 65-98111-3244), 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação outrora já designada. Na carta 

de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(artigo 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 

(cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime-se 

a reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Às providências. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010140-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JALMISON DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010140-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JALMISON DE JESUS SOUZA REQUERIDO: SENDAS 

DISTRIBUIDORA S/A Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais formada pelas partes acima indicadas. A parte autora aduz que 

efetuou o pagamento de seu cartão no valor de R$ 622,19 dentro do 

estabelecimento da empresa requerida. Assevera que adquiriu produtos 

no supermercado, porém no momento do pagamento, a atendente informou 

que o cartão estava inválido e riscou o chip. Ressalta que compareceu no 

setor de cartões, sendo informado que o risco no chip invalida o cartão. 

Requer, em tutela de urgência,a exibição de imagens de vídeo gravadas 

pelas câmeras de segurança no interior do estabelecimento da reclamada 

no momento em que realizava compras e passou pelo caixa para efetuar 

pagamento das compras efetuadas em data descrita na inicial. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Pois bem, para a concessão do liminar invocada é imprescindível 

que a parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do 

CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão tutelar do reclamante não merece prosperar, visto que se trata 

de produção de prova. Assim, inexiste perigo de dano para o caso de 

concessão ao final. No que tange ao pedido de inversão do ônus da 

prova, constato que merece acolhimento. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente a requerida, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, por 

ausência do perigo de dano para o caso de concessão posterior. DEFIRO 

o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido aportar, no 

momento da defesa, as imagens de vídeo obtidas pelas câmeras internas 

da empresa na data do evento descrito na exordial. Cite-se a requerida e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação 

outrora já designada. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (artigo 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que 

o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime-se o reclamante, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010183-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010183-32.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA REU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Extrapatrimoniais 

formada pelas partes acima indicadas. A parte autora sustenta que, por 

ausência de condições financeiras, deixou de pagar os débitos junto à 

Sicredi, porém quitou a dívida em dezembro de 2019. Assegura que não 

possui relação jurídica com o requerido. Requer que seja deferida a liminar 

vindicada, determinando que a instituição financeira reclamada retire 

qualquer restrição cadastral inclusive no Sisbacen no CPF do autor, assim 

como, pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Pois bem, para a concessão do liminar invocada é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão tutelar do reclamante não merece prosperar, 

porquanto os documentos aportados demonstram a existência de outras 

restrições em nome do demandante. Ademais, inexiste prova da 

irregularidade do débito, sendo necessário aguardar a dilação probatória 

para a elucidação dos fatos indicados na exordial. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também restou inexistente por ausência 

de prejuízo para o caso de concessão ao final. O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

iante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, neste 

momento, por ausência dos requisitos legais. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação 

outrora já designada. No momento da apresentação da defesa deverá a 

requerida aportar ao feito documentos que comprovem a regularidade da 

cobrança. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento do requerido na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (artigo 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo 

de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime-se 

o reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Às providências. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010213-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MINERVINA ROSA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO OAB - MT10166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010213-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MINERVINA ROSA AGUIAR REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito formada 

pelas partes acima indicadas. A demandante alega que é consumidora da 

empresa requerida e usufrui dos serviços possuindo a unidade 

consumidora n. 6/2676743-4. Registra que, recebeu a fatura do mês de 

dezembro de 2019 com valor exorbitante acima da sua média de consumo. 

Requer, em tutela de urgência, que a requerida abstenha de suspender os 

serviços de energia elétrica referente a fatura com vencimento em 

03/01/2020. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constata-se que a pretensão provisória merece guarida, visto que a 

cobrança em litígio está com valor exorbitante (ID. 29795824) , 

desproporcional a média de consumo (ID. 29795820). Não obstante as 

arguições elencadas, registro que não é razoável suspender o 

fornecimento dos serviços de energia elétrica por débito em discussão. O 

perigo de dano é evidente, visto que a interrupção do fornecimento de 

energia ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço 

essencial. Não há risco de irreversibilidade. Quanto ao pedido de inversão 

do ônus da prova, trata-se de relação de consumo que atraí a incidência 

do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. No caso, estão presentes os requisitos supramencionados 

o que viabiliza a inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência 

do consumidor frente ao requerido, que possui informação específica 

sobre os fatos, mormente os documentos que autorizam a cobrança 

contestada. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a reclamada abstenha de suspender os 

serviços de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/2676743-4, em 

relação ao débito, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido 

comprovar a regularidade da cobrança. Cite-se a requerida e intimem-se 

as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime-se a requerente, 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008676-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008676-36.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDIRA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movido por VALDIRA DE 

OLIVEIRA SOUZA E SILVA, em desfavor de BANCO BMG S.A formada 

pelas partes acima indicadas. O autor aduz que o requerido transferiu 

para sua conta o valor de R$ 4.732,00 (quatro mil setecentos e trinta e 

dois reais). Assevera que o depósito fora irregular, arguindo que não 

contratou o empréstimo consignado. Em sede de liminar, requer a 

suspensão de descontos de consignado em sua folha de pagamento. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento 

e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 
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parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece guarida, pois comprovou o desconto em sua 

folha de pagamento (ID 29586665). Ademais, a parte negou a existência 

de relação jurídica, restando evidente que se trata de prova negativa, 

sendo incabível atribuir para a parte o ônus de provar a irregularidade da 

cobrança. Deste modo, constato que a parte requerente demonstrou a 

probabilidade do direito invocado. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi comprovado, já que a manutenção da cobrança 

ocasionará prejuízo financeiro. Assim, a concessão do pleito é medida que 

se impõe. O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

para determinar,que a requerida suspenda os descontos da folha de 

pagamento da parte autora denominado como “Empréstimo Consignado” 

Contrato nº 14940636 no valor de R$ 184,49 (cento e oitenta e quatro 

reais e quarenta e nove centavos) , a partir do próximo vencimento. Fixo 

multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)para o caso de 

descumprimento, pela reclamada. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o requerido juntar o contrato celebrado entre as partes, 

no momento da apresentação da defesa. Cite-se a promovida e intimem-se 

as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007006-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO APARECIDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007006-60.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALBERTO APARECIDO GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais c/c Cobrança formada pelas partes 

acima indicadas. O autor alega que retornou para o imóvel em janeiro de 

2020. Assevera que a empresa requerida recusou a instalação do padrão 

de energia por ausência de pagamento do débito no valor de R$ 6.709, 62 

(seis mil, setecentos e nove reais e sessenta e dois centavos). Anota que 

a empresa simulou o parcelamento do débito, sendo 30% de entrada e 

seis parcelas na quantia de R$ 806,77 (oitocentos e seis reais e setenta e 

sete centavos). Registra que imóvel permaneceu fechado pelo período de 

05 (cinco) anos. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição 

dos órgãos de proteção ao crédito e a instalação de novo padrão de 

energia elétrica no imóvel. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar em parte. Verifica-se que o demandante negou a existência do 

débito por falta de utilização do serviço pelo período de 5 anos, assim, 

resta evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir ao 

autor o ônus de demonstrar a irregularidade da cobrança. O perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impede o autor de realizar negociações no comércio. Ressalto, ainda, que 

não é razoável admitir a manutenção da restrição por débito em 

discussão. Anoto que a concessão do pleito não ocasiona qualquer 

prejuízo ao demandado por não excluir o crédito. Assim, o pedido de 

exclusão das restrições do nome da parte autor é medida que se impõe. 

Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) No 

que tange ao pedido de ligação de novo padrão, constato que não merece 

acolhimento, visto que inexiste prova da irregularidade do padrão instalado 

na residência, unidade consumidora n. 6/1500921-0. Em relação ao pedido 

de inversão do ônus da prova, verifico que merece prosperar. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, em razão da clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO EM 

PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o 

requerido proceda a exclusão da restrição do nome do autor no rol de mal 

pagadores, no prazo de 05 dias, relativo aos débitos em discussão, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no momento da 

apresentação da defesa, o extrato de consumo do serviço no período de 

2015 a 2020. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011730-10.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

GEOMAR DOS SANTOS ARAUJO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

DECISÃO VISTOS Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA formada pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos 

autos. O demandante alega que requisitou com a requerida a ligação do 

fornecimento de água em sua residência, porém fora impedido porquanto a 

requerida está lhe cobrando um valor de R$ 1.398,67 (um mil trezentos e 

noventa e oito reais e sessenta e sete centavos). Assevera que não 

utilizava os serviços da requerida e que a cobrança é indevida. Requer em 

tutela de urgência, que a requerida faça a ligação do fornecimento de 

água em sua residência, bem como suspenda a cobrança em discussão. 

Pleiteia ainda a inversão do ônus da prova. Intimado para emendar a 

exordial, a parte aportou o contrato de compra e venda do imóvel. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, recebo a emenda da 

petição inicial (ID. 30103374). Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, porquanto nega a 

existência do débito, restando evidente que se trata de prova negativa, 

sendo incabível atribuir para a parte o ônus de demonstrar sua 

irregularidade. Ademais, a solicitação administrativa demonstra, neste 

momento, a ausência de ligação do serviço. O perigo de dano é evidente, 

uma vez que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a 

parte por se tratar de serviço essencial. Ressalto que o deferimento do 

pedido de urgência não causa prejuízo para a demandada, uma vez que 

não exclui o crédito. O demandante requer a inversão do ônus da prova. 

Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Além disso, como mencionado, se 

trata de prova negativa, sendo ônus do credor comprovar a legalidade da 

cobrança. Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino que o requerido realize a instalação do fornecimento de água na 

matrícula nº 522167-6, no prazo de 24 horas. Determino, ainda, que o 

suplicado suspenda a cobrança em relação ao débito em discussão no 

valor de R$ 1.398,67 (um mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta e 

sete centavos) até o julgamento de mérito. Fixo o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) para o caso de descumprimento da decisão. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005948-22.2020.8.11.0001. AUTOR: ELIAS 

VIEIRA DE OLIVEIRA REU: ENERGISA S/A DECISÃO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS MEDIDA LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA formada 

pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante 

alega que possui a titularidade da unidade consumidora n. 6/212024-4. 

Registra que, em 19/01/2020, ocorreu a suspensão do fornecimento de 

energia em sua residência indevidamente por não apresentar dívida. 

Requer, em tutela de urgência, o restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica em sua residência, bem como a abstenção de inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

recebo a emenda da petição inicial (ID. 30068363). Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto demonstrou, neste momento, a adimplência junto a 

empresa, conforme documento encostado no ID 30068376. Com isso, o 

requerente demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito 

invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do 

pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço 

essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa 

prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Quanto ao 

pedido de abstenção de inclusão do nome da parte requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito, constato que não merece acolhimento, pois 

inexiste débito em atraso. Assim, incabível a concessão do pleito. O 

requerente pleiteia a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Friso que o 

requerente se enquadra como destinatária final no vertente caso. O artigo 

6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados, uma vez que o fornecedor possui melhores condições 

técnicas ou econômicas para produzir provas, sendo imprescindível a 

inversão do ônus para a igualdade entre as partes. Diante do exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino 

o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica na UC nº 

6/212024-4. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o 

caso de descumprimento desta decisão. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, devendo o demandado comprovar a suspensão do 

serviço. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008533-47.2020.8.11.0001. AUTOR: 

ARMANDO DE OLIVEIRA BRAGA REU: MARCOS DE ALMEIDA ANDREO, 

MARIA AUXILIADORA DA COSTA ANDREO S E N T E N Ç A Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C 

DESPEJO formada pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos 

autos. O demandante alega que, na data de 11/07/2019, celebrou contrato 

de locação de galpão comercial com os demandados. Assevera que o 

contrato englobou a mobília e os equipamentos para supermercado. 

Registra que o instrumento fora pactuado no valor de R$ 2.750,00 pelo 

prazo de 06 meses e, a partir do 7º mês, a cobrança passaria para R$ 

3.000,00 (três mil reais). Assegura que os locatários não ocuparam o 

imóvel até a pretende data e, ainda, não atendem as ligações, 

impossibilitando a realização de vistoria no local. Alega que os requeridos 

deixaram de pagar as faturas de água. Aduz que o débito dos aluguéis 

perfaz o montante de R$ 22.341,77 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta 

e um reais e setenta e sete centavos). Requer, em tutela de urgência, a 

desocupação do imóvel e, ao final, a procedência da lide para declarar a 

rescisão do contrato, ratificar a ordem de despejo, condenar os 

demandados ao pagamento do valor de R$ 22.341,77 (vinte e dois mil, 

trezentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos) a título de 

aluguéis, no valor de R$ 13.684,06 (treze mil, seiscentos e oitenta e quatro 

reais e seis centavos) pelos danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) relativa a cláusula penal, bem como a transferência do 

débito referente aos serviços cobrados pelas concessionárias para o 

nome do requerido. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Analisando os 

autos, constato a incompetência deste juízo de processar e julgar a 

demanda. Acerca da competência, o artigo 3º, da Lei do Juizado Especial 

estabelece que: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, 

do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - 

as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 

fixado no inciso I deste artigo. Verifica-se que o juizado Especial possui 

competência de julgar ação de despejo fundamentada exclusivamente no 

uso próprio do locador. No caso dos autos, o requerente pretende o 

despejo dos locatários por ausência de pagamento, a rescisão do 

contrato, a indenização por danos morais e o pagamento dos débitos 

relativos ao instrumento. Posto isso, resta evidente a incompetência deste 

juízo, uma vez que se trata de fato não admitido no Juizado Especial. 

Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO DE ENCARGOS DA LOCAÇÃO. COBRANÇA. 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MÁ-FÉ NÃO 

COMPROVADA. EXCLUSÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. EM MATÉRIA DE DESPEJO, A COMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS SE ACHA LIMITADA À HIPÓTESE DE RETOMADA 

PARA USO PRÓPRIO, NÃO SE ENQUADRANDO QUALQUER OUTRA NA 

PREVISÃO GENÉRICA, NOS TERMOS DO ART. 3O, INCISO III, DA LEI 

9.099/95. 2. A DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ CONSTITUI ELEMENTO 

ESSENCIAL À INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 

17 DO CPC E 940 DO CÓDIGO CIVIL. 3. A EXEGESE DO ARTIGO 55 DA LEI 

Nº 9.099/95 NÃO PERMITE A CONDENAÇÃO DA P ARTE VENCIDA AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS 

ESTABELECE O ÔNUS APENAS PARA O RECORRENTE QUE NÃO LOGRE 

ÊXITO EM SEU INTENTO DE VER REFORMADA A DECISÃO 

MONOCRÁTICA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(ACJ 1262319320068070001 DF 0126231-93.2006.807.0001; Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.; Rel. 

SANDOVAL OLIVEIRA; Data do Julgamento: 25 de Novembro de 2008). 

Portanto, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo o autor 

adentrar na justiça Comum para requerer seu intento. Ressalto que por se 

tratar de incompetência absoluta deve ser declarada em qualquer tempo, 

inclusive de ofício (artigo 64, §º, do Código de Processo civil). Diante do 

exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

51, II, da Lei n. 9.099/1995. Determino o cancelamento da audiência de 

conciliação. Ressalto a desnecessidade de intimação dos requeridos para 

ciência desta decisão por ausência de triangularização processual. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Transitado em julgado arquive-se o feito procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registra-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008197-43.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARC ANDRE DELAS REU: C. AUGUSTO V. BEZERRA DA SILVA 

- ME Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão 

Contratual formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega 

que, na data de 03/05/2019, entrou em contato com a empresa requerida 

para adquirir passagem internacional, com data de partida prevista para 

20/08/2019 e retorno para 10/09/2019, bem como a intermediação de visto 

de entrada na República Dominicana. Assevera que após o pagamento, a 

empresa informou que a cobrança fora efetuada na quantia irregular. 

Requer, em tutela de urgência, a entrega do passaporte com visto, bem 

como a restituição do montante e indenização por danos morais e 

materiais. O suplicante manifestou pela desistência do feito em razão do 

ajuizamento similar da ação n. 1008115-12.2020.8.11.0001. É o Breve 

Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do demandante merece prosperar. O Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe que é possível conceder o pedido de desistência no 

Juizado Especial a qualquer momento, exceto no caso de litigância de 

má-fé ou de lide temerária. No caso, inexistem indícios de irregularidade 

praticada pelo demandante. Posto isso, a concessão do pleito é medida 

que se impõe para que produza seus efeitos, nos termos do artigo 200, do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

e, por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Proceda-se ao cancelamento da audiência de conciliação. Por ausência de 

triangularização processual, desnecessária a intimação do demandado. 

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei 

n. 9.099/1995. Arquive-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005541-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005541-16.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MAILSON DA SILVA ARRUDA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de reparação de danos 

materiais c/c reparação de danos morais, formado pelas partes acima 

indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer 
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da lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013325-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013325-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA BUENO REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROQUE DE HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS CARLOS VIEIRA OAB - SP305465 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001130-27.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS ROQUE DE HUNGRIA REQUERIDO: DMCARD 

PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA S E N 

T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por dano moral, formado pelas partes acima 

indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer 

da lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SANTOS ARAUJO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001296-59.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME REQUERIDO: ALINE SANTOS ARAUJO DE 

ALMEIDA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança 

formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A 

ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, 

que transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Diante do 

acordo realizado, Determino o cancelamento da audiência de conciliação 

agendada nos autos. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011756-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAURY GOMES LEITE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNELIZE ELIZE GOMES OAB - MT26617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1011756-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADAURY GOMES 

LEITE JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNELIZE ELIZE GOMES 

POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 9 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011761-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON RENOIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011761-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

EDIFICIO MAISON RENOIR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALE ARFUX 

JUNIOR POLO PASSIVO: EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011763-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON NICOLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011763-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

EDIFICIO MAISON NICOLE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALE ARFUX 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 801 de 828



JUNIOR POLO PASSIVO: LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA 

e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011782-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA VISORAMA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE QUEIROZ ARAUJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011782-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OTICA 

VISORAMA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: MARIA DE QUEIROZ 

ARAUJO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011783-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZAURO ARRUDA DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011783-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZAURO 

ARRUDA DE ANUNCIACAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011784-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL MIRANDA MERCES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011784-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OZIEL MIRANDA 

MERCES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011786-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE QUEIROZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011786-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ALINE 

QUEIROZ DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

MAIA OLIVEIRA POLO PASSIVO: LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011814-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY WILLIM DEOLINDO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011814-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KENNEDY WILLIM 

DEOLINDO DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011845-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALCANTARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA OAB - MT17606/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEIS CHAMI S A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011845-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

ALCANTARA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUSANNE 

CHRISTINNE ROSA ARRUDA POLO PASSIVO: HOTEIS CHAMI S A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011856-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALBUQUERQUE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011856-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILBERTO 

ALBUQUERQUE PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011859-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011859-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS VIEGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011861-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JASIEL BARROS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011861-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JASIEL BARROS 

MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011868-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE REGINA DE PINHO MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011868-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLE 

REGINA DE PINHO MALHEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAIR 

DEMETRIO POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011875-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY BENEDITA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CAMARGO DA SILVA OAB - MT27538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011875-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUELLY 

BENEDITA ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

CAMARGO DA SILVA POLO PASSIVO: MULTITECH COMERCIO DE 

INFORMATICA LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011883-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1011883-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JURACY MARIA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR LIMA DE ARRUDA 

POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008766-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011890-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA KAROLINE DE FREITAS DALLA SANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011890-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

KAROLINE DE FREITAS DALLA SANTA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES RAMOS POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009453-55.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS OAB - MT23251/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), efetue o preparo do recurso inominado, sob pena de deserção 

(Enunciado Cível n. 115 do FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009771-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONATO AMORIM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016449-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008333-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GALDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES DE AN LACORTT VONTROBA OAB - MT26133/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO 

GALDINO DE SOUZA Endereço: RUA A-10, 11, QUADRA 13, PARQUE 

NOVA ESPERANÇA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-564 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1008333-40.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JOAO GALDINO DE SOUZA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL PAIVA MACHADO, JAMES DE 

AN LACORTT VONTROBA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO OAB - MT15229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO DO 

CARMO - ME Endereço: RUA CORONEL BENEDITO LEITE, 705, - ATÉ 

890/891, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-110 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1001099-07.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: 

JOAO DO CARMO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO FELIPE 

OLIVEIRA DO CARMO REU: TIM S/A CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 804 de 828



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009545-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEIA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI BORGES DA SILVA OAB - MT15125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011898-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011898-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAIS DANIELA 

SAMPAIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016592-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MORAES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008696-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EVANGELISTA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

G8 COLCHOES EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR OAB - SP222892 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008696-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EVANGELISTA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

G8 COLCHOES EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR OAB - SP222892 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007954-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY RONNE BESSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011919-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011919-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSINETE 

RAMOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010147-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

PAULA CRISTINA DE LIMA SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO MADUREIRA OAB - MT16824/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: PAULA CRISTINA DE LIMA SILVA DANTAS Endereço: RUA NOVE, 

25, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-636 Nome: JOAO 

GOMES DA SILVA Endereço: RUA NOVE, 25, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78098-636 Senhor(a) PAULA CRISTINA DE LIMA 

SILVA DANTAS e outros: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 
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1010147-87.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 37.236,88 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 

09:00 REQUERENTE: PAULA CRISTINA DE LIMA SILVA DANTAS, JOAO 

GOMES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MARINA COELHO 

MADUREIRA - MT16824/O Advogado do(a) REQUERENTE: MARINA 

COELHO MADUREIRA - MT16824/O REQUERIDO(A): HDI SEGUROS S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011937-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE WITCZAK MAZZOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P F SACCO MURAI ESTETICA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011937-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLINE 

WITCZAK MAZZOTTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

CAMILA PICOLLI POLO PASSIVO: P F SACCO MURAI ESTETICA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010167-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA 

SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-258 Senhor(a) SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010167-78.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.023,30 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 09:20 REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE 

OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B REQUERIDO(A): LUCIMAR ALVES 

NOGUEIRA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010179-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOUZA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA 

SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-258 Senhor(a) SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 
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requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010179-92.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 21.940,19 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 09:30 REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE 

OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B REQUERIDO(A): CLAUDIA SOUZA 

COSTA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011948-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1011948-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVAN CORRÊA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDE MARCOS DENIZ POLO 

PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011950-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY BENEDITA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CAMARGO DA SILVA OAB - MT27538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011950-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUELLY 

BENEDITA ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

CAMARGO DA SILVA POLO PASSIVO: MULTITECH COMERCIO DE 

INFORMATICA LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011964-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA MOREIRA DE ALENCAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT17273/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011964-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZAURA 

MOREIRA DE ALENCAR RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011971-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIRGILIO BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT17273/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011971-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO VIRGILIO 

BATISTA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULIANE BENEDITA 

CORREA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011973-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS YUHITI HIROSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE APARECIDA DE PINHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011973-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS YUHITI 

HIROSE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA LUIZA FREITAS DE 

ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: GISELE APARECIDA 

DE PINHO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 
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ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011980-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LID MARLLON SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011980-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LID MARLLON 

SILVA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011990-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA VIANA DE ALENCAR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011990-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: DANIELA VIANA 

DE ALENCAR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011997-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA MARTINS PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1011997-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

CRISTINA MARTINS PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012013-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012013-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAIANE 

RODRIGUES NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012020-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA VIRGEM DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE PINHO FONSECA OAB - MT28014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012020-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DURVALINA 

VIRGEM DE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL DE PINHO 

FONSECA POLO PASSIVO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO ANDERSON DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO ANDERSON DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003664-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE FATIMA DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1012035-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO OAB - BA32078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1012035-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENIS COSTA 

SAMPAIO SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENIS COSTA 

SAMPAIO SOBRINHO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012036-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON KOZOFF JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A MENDES DA SILVA - SERVICOS DE COBRANCAS (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012036-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELSON 

KOZOFF JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: A MENDES DA SILVA - SERVICOS DE 

COBRANCAS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000514-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDDER MILLEYD NUNES COELHO (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012041-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA SANTANA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1012041-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DJALMA 

SANTANA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO CESAR DE 

SOUZA HUNGRIA POLO PASSIVO: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003213-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCO MARQUES BOTTEON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003213-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCO MARQUES BOTTEON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011517-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO ROBERTO CASTILHO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR 

(REQUERIDO)

ROSA HELENA CORREA (REQUERIDO)

MARCIO IVAN CORREA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: AURELIO ROBERTO CASTILHO CRUZ Endereço: RUA DOIS, 6, 

QUADRA 11 - SETOR 2 (MORADA DA SERRA), CPA III, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-328 Senhor(a) AURELIO ROBERTO CASTILHO CRUZ: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011517-04.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.434,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 11:40 REQUERENTE: AURELIO ROBERTO CASTILHO 

CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO SERGIO DANIEL - MT9173-B 

REQUERIDO(A): ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO 

VEICULAR e outros (2) DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005729-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIEBRANTZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ARCE VERA AVILA OAB - MT26575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005729-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIEBRANTZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ARCE VERA AVILA OAB - MT26575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007084-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANIA CORREIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007084-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANIA CORREIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008507-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR D' AMERICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MENDES MANSOR OAB - MT25286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA ALECIO (EXECUTADO)

LAERCIO DONIZETI TRENTINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008507-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR D' AMERICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MENDES MANSOR OAB - MT25286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA ALECIO (EXECUTADO)

LAERCIO DONIZETI TRENTINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011646-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ANA PAULA DE SOUZA PEREIRA Endereço: RUA 12, 30, - DE 

5102/5103 A 14999/15000, CASTELO BRANCO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-000 Senhor(a) ANA PAULA DE SOUZA PEREIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011646-09.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.215,33 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 11:50 REQUERENTE: ANA PAULA DE 

SOUZA PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRA THAYS 

REGINA - MT27209/B REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011326-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE CAMARGO FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011326-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE CAMARGO FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011647-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: BENEDITO MARIO DE FIGUEIREDO Endereço: TERESINA, 24, - DE 

5102/5103 A 14999/15000, CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-000 Senhor(a) BENEDITO MARIO DE FIGUEIREDO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011647-91.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.749,61 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: BENEDITO 

MARIO DE FIGUEIREDO Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRA 

THAYS REGINA - MT27209/B REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011364-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BENEDITA DE CAMPOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011364-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BENEDITA DE CAMPOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011707-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MARCIA RODRIGUES FERREIRA Endereço: RUA ANGELINO 

MANCINI, 67, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-355 Senhor(a) 

MARCIA RODRIGUES FERREIRA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011707-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 15:00 AUTOR: MARCIA RODRIGUES 

FERREIRA Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - 

MT15383-O REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011439-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011439-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: JOSE NUNES NETO Endereço: RUA Quinze, 570, Qd D, Osmar 

Cabral, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-350 Senhor(a) JOSE NUNES NETO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003565-71.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 184,52 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 12:10 AUTOR: JOSE NUNES NETO Advogado do(a) 

AUTOR: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - MT18378-O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013999-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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KATIA DE JESUS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013999-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE JESUS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019565-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CONCEICAO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA OAB - MT26913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019565-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CONCEICAO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA OAB - MT26913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019565-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CONCEICAO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA OAB - MT26913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005570-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: GLEINY LETICIA DA CRUZ Endereço: RUA ANGELINO MANCINI, 

MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-355 Senhor(a) GLEINY LETICIA 

DA CRUZ: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005570-66.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.560,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 25/03/2020 Hora: 14:20 REQUERENTE: GLEINY LETICIA DA CRUZ 

Advogado do(a) REQUERENTE: GLEINY LETICIA DA CRUZ - MT22051-O 

REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005803-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 
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Nome: FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO Endereço: RUA TREZE, 

CS 461 QD 24, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-770 

Senhor(a) FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005803-63.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 14:50 REQUERENTE: FRANCISCO 

CARDOSO DE OLIVEIRA NETO Advogado do(a) REQUERENTE: ARIANNY 

PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - MT20787/O REQUERIDO(A): 

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005777-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MARIA DA SILVA RODRIGUES DE JESUS Endereço: RUA CINCO, 

CASA 09, QUADRA 65 - JARDIM RENASCER, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78028-155 Senhor(a) MARIA DA SILVA RODRIGUES DE JESUS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005777-65.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 14:40 

REQUERENTE: MARIA DA SILVA RODRIGUES DE JESUS Advogado do(a) 

REQUERENTE: ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - MT20787/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006055-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DOMINGOS DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SIDNEY DOMINGOS DE SALES Endereço: Rua Luiz de Matos, 126, - 

DE 5102/5103 A 14999/15000, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-000 Senhor(a) SIDNEY DOMINGOS DE SALES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006055-66.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.151,54 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: SIDNEY 

DOMINGOS DE SALES Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRA 

THAYS REGINA - MT27209/B REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 
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ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006027-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH OAB - MT24116/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA Endereço: Avenida das Palmeiras, 

s/n, 01, RESIDENCIAL RIO COXIPÓ, Jardim Imperial, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-902 Senhor(a) CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006027-98.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 16:40 REQUERENTE: CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANNY ISABELLY SOARES 

VASCONCELOS - MT24116/O REQUERIDO(A): HELIO JOSE DE ALMEIDA 

JUNIOR DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009099-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: VANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

CAMÉLIAS, 40, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78074-000 

Senhor(a) VANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009099-93.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

20/03/2020 Hora: 09:45 REQUERENTE: VANESSA FIGUEIREDO DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR - MT20812/O REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010608-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ELISANGELA PEREIRA DE MATOS Endereço: RUA DAMA DA 

NOITE, ALTOS DA GLÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-328 Senhor(a) 

ELISANGELA PEREIRA DE MATOS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010608-59.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 17/04/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: 

ELISANGELA PEREIRA DE MATOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULIANO NAFAL DE CARVALHO - MT26589/O REQUERIDO(A): TIM 

CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010423-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ELOIZA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ELISANGELA ELOIZA SANTIAGO Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) 

ELISANGELA ELOIZA SANTIAGO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010423-21.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 17/04/2020 Hora: 09:00 REQUERENTE: ELISANGELA ELOIZA 

SANTIAGO Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - 

MT0016639A REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011129-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ELIANE GIL DA SILVA Endereço: RUA I, TERRA NOVA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78050-409 Senhor(a) ELIANE GIL DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011129-04.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

16/04/2020 Hora: 09:45 REQUERENTE: ELIANE GIL DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: LEIDINEIA KATIA BOSI - MT14981-O REQUERIDO(A): 

BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011444-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JESSE COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: GABRIEL JESSE COSTA MORAES Endereço: RUA ONZE QUADRA 

34, 07, RESIDENCIAL COXIPO, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-000 Senhor(a) 

GABRIEL JESSE COSTA MORAES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011444-32.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 17/04/2020 Hora: 11:50 REQUERENTE: 

GABRIEL JESSE COSTA MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: KLEBER 

RAMOS DA SILVA - MT23304/O REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011011-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: HELLEN CRISTINA DA SILVA Endereço: RUA COXIPONES, 25, 

JARDIM MOSSORO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 Senhor(a) HELLEN 
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CRISTINA DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011011-28.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 17/04/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

HELLEN CRISTINA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002946-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: CARLOS HENRIQUE DE ARRUDA Endereço: RODOVIA EMANUEL 

PINHEIRO, 45, QUADRA 06, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-733 Senhor(a) CARLOS HENRIQUE DE ARRUDA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1002946-44.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 91,84 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 

12:20 AUTOR: CARLOS HENRIQUE DE ARRUDA Advogado do(a) AUTOR: 

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - MT18378-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WYLLIAN DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: desconhecido Senhor(a) VIVO S.A.: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002097-72.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 151,80 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 14:00 AUTOR: DANIEL WYLLIAN DA SILVA LEITE 

Advogado do(a) AUTOR: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - MT18378-O 

REU: VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 
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partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009300-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MARCIA TORCATIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO OAB - MT27271/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: THAYNARA MARCIA TORCATIS DOS SANTOS Endereço: RUA J, 

quadra 12 lote 13, NOVA CONQUISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-023 

Senhor(a) THAYNARA MARCIA TORCATIS DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009300-85.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 10:00 REQUERENTE: THAYNARA 

MARCIA TORCATIS DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO - MT27271/O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004846-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: BALTAZAR FERNANDES DOS SANTOS Endereço: AVENIDA JOSÉ 

BONIFÁCIO, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-060 Senhor(a) 

BALTAZAR FERNANDES DOS SANTOS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004846-62.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 14:10 REQUERENTE: BALTAZAR FERNANDES DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: ELIESER DA SILVA LEITE - 

MT6384-O REQUERIDO(A): BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012075-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012075-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

OLIVEIRA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

GOMES DE ALMEIDA NETO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011887-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CASSIANE ALMEIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MICHELE CASSIANE ALMEIDA DE ARRUDA Endereço: Rua Vinte e 

Tres, S/N, - DE 5102/5103 A 14999/15000, JD FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78055-000 Senhor(a) MICHELE CASSIANE ALMEIDA DE 

ARRUDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011887-80.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.104,59 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: MICHELE CASSIANE ALMEIDA DE ARRUDA Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B 

REQUERIDO(A): ENERGISA S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011125-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNE GOMES AYALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido(a) Nome: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 501, - ATÉ 

1471 - LADO ÍMPAR- 8 ANDAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP - CEP: 

09080-370 Senhor(a) A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial e documentos que 

se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. PROCESSO N. 1011125-64.2020.8.11.0001 VALOR 

DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 16:00 ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências 

de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. REQUERENTE: RAYANNE GOMES 

AYALA Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON SOARES NETO - 

MT15834-O REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, deverá 
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oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011125-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNE GOMES AYALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido(a) Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, - DE 999/1000 AO FIM, CHÁCARA 

SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 

Senhor(a) A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

PROCESSO N. 1011125-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 

16:00 ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação 

serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, 

Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada-BIM. REQUERENTE: RAYANNE GOMES AYALA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON SOARES NETO - MT15834-O 

REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52684 Nr: 1418-74.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR DELA JUSTINA, DELA JUSTINA & 

DELA JUSTINA LTDA, Jeferson Cristian Andersen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA DA SILVA MORAES 

- OAB:7139

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra JEFERSON CRISTIAN ANDERSEN, 

ADRAIANA DELA JUSTINA, DELA JUSTINA & DELA JUSTINA LTDA - EPP e 

AGENOR DELA JUSTINA, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 

46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998. Logo, denota-se que o 

processo deve tramitar pelo rito sumaríssimo, nos termos do artigo 394, 

§1º, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, designo audiência de instrução para o dia 06 DE MAIO 

DE 2020 às 14h30 (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 

9.099/95), quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, 

será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, 

será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á a proposta de suspensão condicional do processo, 

conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo da oferta de 

eventual proposta de transação penal, caso cabível.

Proceda-se a devida citação e intimação dos denunciados encaminhando 

cópia da presente denúncia, fazendo constar que deverão comparecer à 

audiência acompanhados de advogado e com suas testemunhas ou 

apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes 

de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Registre-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar e 

certificar se os acusados pretendem constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhes defensor, bem como as razões pelas quais não pretendem 

contratar defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento 

n. 30/2008-CGJ).

Caso os denunciados aleguem hipossuficiência, nomeio, desde já, o 

Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Cândido Rondon para 

patrocinar a defesa dos réus, devendo a secretaria providenciar a 
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intimação da defesa nomeada para comparecer à audiência designada.

Junte-se aos autos às certidões de praxe.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55454 Nr: 2956-90.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gobi, Rosimeire de Souza Vieira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA DA SILVA MORAES 

- OAB:7.139/MT, SILVANA DA SILVA MORAES - OAB:7139

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL às fls. 

63/64 e DESIGNO audiência preliminar para o dia 06.05.2020, às 15h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intimem-se os autores do fato no endereço constante nos autos.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-58.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GRACIETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...)Ante o exposto, julgam-se parcialmente 

procedentes os pedidos para condenar a reclamada UNITINS a realizar a 

expedição de diploma da parte autora, caso não o tenha feito, no prazo de 

até 30 dias, sob pena de multa que arbitra-se em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais) e a pagar à requerente indenização a título de danos morais na 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo 

IPCA-e a partir desta data.Promova a secretaria a exclusão do polo 

passivo no sistema PJe da Educon – Sociedade Civil de Educação 

Continuada Ltda. (sentença homologatória da desistência id. 6660467) e 

do CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA 

(ilegitimidade reconhecida).Não incide condenação em custas e 

honorários.Publique-se.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001167-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE CARVALHO VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EUGENIO LASCH OAB - MT4579-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504783-70.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK OAB - MT0011743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, 

conforme identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência.Publique-se.Após o processamento do alvará , 

arquive-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011820-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA FRANCISCA DE MELO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1011820-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILDA 

FRANCISCA DE MELO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008150-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA SEGOVIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SEGOVIA MOREIRA OAB - MT17140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, e JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial. E de consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC/2015.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ana Luize de Azevedo 

SantulloJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, etc.Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se Intimem-se.Cuiabá-MT, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001610-39.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANDRADE NEGRAO (REQUERENTE)

ELDER GUSTAVO FIGUEIREDO NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação formulado pela parte autora ELDER GUSTAVO FIGUEIREDO 

NEGRÃO e RENATO ANDRADE NEGRÃO para que produza os jurídicos e 

legais efeitos e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civi l .Publ ique-se.Int ime-se.Transi tada em ju lgado, 

arquive-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016317-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

U. B. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Vistos, etc.O juízo determinou a intimação da parte 

autora para emendar a inicial.Corretamente intimada a parte requerente 

quedou-se inerte.Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se 

extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, na forma dos artigos 

485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Publique-se.Intime-se.Transitada em julgado, arquive-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1021668-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA PORTELA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Cancele-se a audiência de conciliação 

designada.Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida por Tribunal Superior.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza 

de Direito”OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001678-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Redesigne-se audiência de 

conciliação. Intimem-se as partes.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001975-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RUFINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV- MT 

(EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...)Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação formulado pela parte autora ALEX RUFINO DA SILVA para que 

produza os jurídicos e legais efeitos e, de consequência, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.Publique-se.Intime-se.Transitada em julgado, 

arquive-se.Cuiabá, data registrada no sistema. ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015499-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Corretamente intimada a parte requerente 

quedou-se inerte.Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se 

extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, na forma dos artigos 

485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Publique-se.Intime-se.Transitada em julgado, arquive-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001443-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA PEREIRA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 
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acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida 

e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF);2) condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

nos períodos de: 06/2014 a 09/2014; 12/2014 e adicional de insalubridade 

no período de: 06/2014 a 12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza adicional noturno incidentes no período de 01/2015 a 03/2015; 

05/2015 a 08/2015; 01/2016 a 12/2016; 01/2017 a 02/2017; 04/2017 a 

11/2017; 01/2018; 03/2018 a 12/2018 e 01/2019 a 03/2019 e; adicional de 

insalubridade incidente no período de: 01/2015 a 05/2019, e demais 

descontos até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, 

ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto dos Juizado Especial da Fazenda Pública; e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Renata Mattos Camargo 

de PaivaJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ZUQUETI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT SAUDE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

reclamada a reembolsar o valor de R$ 1.990,00 (mil novecentos e noventa 

reais) ao reclamante, acrescido de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde 

a citação, e, de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do efetivo 

desembolso; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de 

Direito.Joselaine Duarte GonzagaJuíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023334-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FERREIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR A 

NULIDADE dos contratos temporários pactuados no período de 08/07/2013 

a 20/02/2019 e CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de 8% 

sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter 

recolhido pelo empregador a título de FGTS) a parte reclamante, no período 

de 31/05/2014 a 20/02/2019 acrescido de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo 

IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela; respeitando o teto dos 

Juizado Especial da Fazenda Pública ;e, em consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Renata Mattos Camargo de PaivaJuíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95.Intime-se a parte reclamante para apresentar 

as fichas financeiras do período não prescrito e a planilha de cálculo, para 

fins de futura execução.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT3811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para:1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo comissionado 

(Tema 163[1] /STF);2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre remuneração do cargo comissionado 

referente aos meses de 01/2015 a 05/2019, e demais até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009).Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Joselaine Duarte GonzagaJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de 

DireitoOBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006106-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar aos requeridos que, no prazo de 15 dias, promovam a 

suspensão da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno pagos à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob 

pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEGO DE MATOS RIBAS (REQUERENTE)

LORRAYNNE SOARES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os 

pedidos descritos na inicial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

GonzagaJuíza Leiga SENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias.Cuiabá, data registra no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza De Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017264-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELINA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009465-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:30 , Local: 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 

44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para 

ciência do despacho/decisão: “(...) esse contexto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006532-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA CAMARGO DA VEIGA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de 

tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012047-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ABEL VITORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012047-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO ABEL 

VITORIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO LOPES DA SILVA 

POLO PASSIVO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 825 de 828



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055314-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, para que apresente(m) a 

documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005779-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 16:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) No caso, não há interesse de agir do autor quanto 

a multa discutida, sendo que seu objeto foi julgado nos autos 

0500222-37.2014.811.0001 e o processamento por posterior violação da 

sentença deve ser peticionada no mesmo processo que foi analisada. 

Portanto, declara-se a inépcia parcial da petição inicial e, com efeito, 

DECLARA-SE A EXTINÇÃO sem resolução de mérito da pretensão de 

nulidade da multa, pelo objeto ser de competência do processo nº 

0500222-37.2014.811.0001. Em tempo, resta mantido o processamento da 

presente demanda somente quanto ao dano moral, que terá seu mérito 

analisado. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Processo n.º 632-04.2014.8.11.0018

Código Apolo : 63200 – Comarca de Juara

Parte Autora: Maria de Fatima Reguine Gonçalves Lobato

Advogado: Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino

Parte Ré: Município de Juara

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido é o 

Município de Juara, situado no Estado do Mato Grosso. O princípio da 

aderência territorial define que a atividade jurisdicional é exercida por 

órgãos do Poder Judiciário nos limites territoriais previstos no ordenamento 

jurídico. Cada território cria marcos para a atuação dos juízos de modo a 

assegurar que os entes públicos sejam demandados no órgão instalado 

no seu limite geográfico, salvo exceções legais (art. 52 CPC). Nesse 

contexto, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá restringe sua 

atuação às ações propostas em face do Município de Cuiabá. De outro 

lado, não possui jurisdição para decidir ações propostas contra outros 

municípios, neste caso específico, o Município de Juara – MT, notadamente 

porque a jurisdição deste juízo não é de abrangência estadual. Desse 

modo, vislumbra-se que a remessa deste processo n. 

632-04.2014.8.11.0018 foi, aparentemente, fruto de equívoco, haja vista 

que possivelmente a tramitação seria entre a Vara Fazendária e/ou 

Juizado Fazendário da Comarca de Juara por força da competência 

territorial aliada ao acórdão proferido no IRDR 85560/2016, no tocante à 

competência de natureza material. O aludido precedente vinculante (IRDR 

85560/2016), suscitado a partir de conflitos de competência estabelecidos 

entre as Varas da Fazenda Pública e o Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Cuiabá, vincula-se ao mesmo território e não desfez as regras 

de competência territorial fixadas nas normas de organização judiciária e 

no CPC. Ante o exposto, considerando a incompetência territorial deste 

juízo para processar e julgar a ação proposta em face do Município de 

Juara, determina-se a restituição ao juízo de origem, independentemente 

da redistribuição no PJe. Expeça-se o necessário para publicação, haja 

vista a impossibilidade de acesso deste juízo ao sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 122626 Nr: 3669-96.2017.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Felix Jeronimo Alvarez Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcondes dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Vieto Machado 

Scaloppe - OAB:OAB/MT 19.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. DECIDO.Da análise, verifico que o delito é de natureza privada, as 

partes estão devidamente representadas por seus defensores e as peças 

apresentadas obedecem as disposições processuais legalmente exigidas, 

inexistindo, assim, quaisquer das hipóteses de rejeição da peça 

acusatória previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal, bem 

como presentes os requisitos materiais e formais do artigo 41, do Código 

de Processo Penal.A procuração encartada à fl. 20 preenche os 

requisitos do artigo 44, do CPP e não foram arguidas 

preliminares.Ademais, quanto ao pedido de absolvição sumária, pelo inciso 

III, do artigo 397, do CPP, verifico, nessa fase preambular, que não merece 

guarida, visto que se confunde com o mérito e com ele será analisado, 

após a devida instrução processual.Pelo exposto, RECEBO A 

QUEIXA-CRIME oferecida pelo Querelante, na forma como colocada em 

juízo.Ato contínuo, DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 13.04.2020, às 14h00min. Cite-se o Querelado dos termos da ação e 

intime-se da audiência.Intimem-se as testemunhas arroladas, se houver, 

bem como o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Advogado 

constituído.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, 

conforme artigo 1.373, incisos II e III, da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial.EXPEÇA-SE o necessário. 

Às providências.CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139547 Nr: 5504-51.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Federação Matogrossense de 

Futebol, RESPONSÁVEL PELA ARENA PANTANAL, Presidente do Mixto 

Esporte Clube, Presidente do Araguaia Esporte Clube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Natalia Cigerza - 

OAB:07299247

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAMELA NATALIA 

CIGERZA, para devolução dos autos nº 5504-51.2019.811.0062, Protocolo 
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139547, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140478 Nr: 6398-27.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Representante Legal Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191/MT

 Vistos, etc.Constata-se dos autos que a autora dos fatos, devidamente 

qualificada, em tese, teria cometido o crime previsto no artigo 66 do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/90). Instado a se manifestar, o 

digno membro do Ministério Público requereu o arquivamento dos autos, 

ante a atipicidade da conduta.É o relatório.DECIDO.Assiste razão ao titular 

da ação penal.Consoante se infere dos elementos constantes nos 

presentes autos, não há conduta a ser atribuída a autora dos fatos que 

encontre tipificação no ordenamento jurídico penal.(...)Diante do exposto, 

ACOLHO a promoção ministerial e DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos 

autos, ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA, nos termos do artigo 397, 

inciso III, do Código de Processo Penal, depois de cumpridas as 

formalidades legais. Publique-se.Intimem-se as partes, observando-se o 

disposto no art. 980, § 7º da CNGC - Foro Judicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137497 Nr: 3723-91.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Santos de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: evanilson miguel de souza 

amorim - OAB:24.8000-O

 Vistos, etc. Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado pela 

autoridade policial para apurar a prática, em tese, do crime tipificado no 

artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, cometido pelo autor do fato, já 

qualificado.Em audiência, o autor dos fatos foi advertido acerca da 

nocividade do uso de substâncias entorpecentes, segundo a regra 

contida no artigo 28, I, da Lei 11.343/2006, e aderiu à medida educativa 

imposta (fls. 24 e 30).Instado a se manifestar, o ilustre representante do 

Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do agente e 

consequente arquivamento do feito (fl.31).É o relatório.Decido.Em análise 

dos autos, verifica-se que o autor do fato foi devidamente advertido, em 

audiência, acerca das consequências danosas à sua saúde pelo uso de 

substâncias entorpecentes e cumpriu a medida educativa proposta, 

conforme relatório do NUPS acostado aos autos (fl. 30).Nesse norte, 

ACOLHO a promoção ministerial, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

autor do fato e DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos autos, com fulcro no 

art. 61 do Código de Processo Penal. Dispensada a intimação do autor do 

fato, nos termos do Enunciado Criminal n° 105 do FONAJE.

Procedam-se com as baixas necessárias e encaminhem-se os autos ao 

arquivo.Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139134 Nr: 5178-91.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Francielle do Nascimento Cintra Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Henrique Robaina de Vilhena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welbert Mauro Ferreira - 

OAB:OAB/MT 13.334-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de queixa-crime proposta por FRANCIELLE DO 

NASCIMENTO CINTRA FERREIRA em desfavor do autor dos fatos, CAIO 

HENRIQUE ROBAINA DE VILHENA, devidamente qualificado nos autos, 

para apurar a suposta prática dos crimes de DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, 

previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal.À fl. 18, consta 

manifestação da vítima pelo desinteresse no prosseguimento do 

feito.Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público 

requereu o arquivamento do feito, diante da desistência da 

querelante/vítima (fl. 19).Em síntese é o relatório. DECIDO.Assiste razão ao 

representante do Ministério Público.Após análise dos autos, verifico que a 

querelante manifestou pela desistência do presente procedimento (fl. 19).

 Assim, tendo a querelante desistido da queixa-crime, imperioso o 

arquivamento do feito, conforme descrição do art. 522 do CPP, senão 

vejamos:"Art. 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo 

querelante o termo da desistência, a queixa será arquivada."Diante do 

exposto, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o pedido 

de DESISTÊNCIA formulado pela querelante, e, DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO dos autos, depois de cumpridas as formalidades 

legais.Intimem-se as partes, observando-se o art. 980, §, 7º, da CNGC – 

Foro Judicial.Às providências.CUMPRA-SE.
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